
 

                                                                                      

    Θεσσαλονίκη  1/11/2017 

     Αρ. πρωτ.  32018 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των 

εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης (cpv 79132000-8= υπηρεσίες 

πιστοποίησης) 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης  των ανυψωτικών μηχανημάτων 

των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης (cpv 79132000-8), 

προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400€) πλέον ΦΠΑ  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 

και ώρα 14.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης για έλεγχο Τύπου ΑΑ(αρχικός έλεγχος) 

και έλεγχο Τύπου Β (επανέλεγχος έπειτα από 12 μήνες) των ακόλουθων ανυψωτικών διατάξεων των 

εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης 

 

Α/α Περιγραφή 
 

Ικανότητα 
Kg 

Έτος κατασκευής Στοιχειά 
Κατασκευαστή 

Τύπος 
έλεγχου 

1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΩΝΙΑΣ 10000 kg 1991 PODEM Β 
2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 10000 kg 1991 MEKAT Β 
3 ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
4200 kg 2015 RAVAGIOLI ΑΑ 

4 ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

3000 kg 2005 AGM ΑΑ 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

                           

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλοι οι αναγνωρισμένοι Φορείς Ελέγχου (ΦΕ) οι οποίοι έχουν εγκριθεί από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με την διαδικασία της 3354/91/8.2.2001(ΦΕΚ 149/Β/2001) και είναι 

διαπιστευμένοι για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ45004.  

Για τον σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν το σχετικό 

πιστοποιητικό διαπίστευσης τους. 

 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός για την ανωτέρω αιτούμενη υπηρεσία, η οποία αφορά τον έλεγχο  και την 

πιστοποίηση 4 ανυψωτικών μηχανημάτων, εκτιμάται στα 2.400€, πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής: 

α) Έλεγχος, επιθεώρηση καθώς και έκδοση Πιστοποιητικού 

β) Στατική και δυναμική δοκιμή με πρότυπα βάρη (με ευθύνη του φορέα) 

γ) Έκδοση Τεχνικού Φακέλου  για το ψαλιδωτό ανυψωτικό οχημάτων  

 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω εργασίες εντός εξαμήνου από 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 

Αντικείμενο υπηρεσίας - Υποχρεώσεις αναδόχου 

α)  Αρχική και τελική επιθεώρηση καθώς και έκδοση Πιστοποιητικού των ανυψωτικών διατάξεων. 

β) Στατική και δυναμική δοκιμή με πρότυπα βάρη(όπου απαιτείται), τα οποία θα να παρέχει ο ανάδοχος, 

ανάλογα με την ανυψωτική ικανότητα της εκάστοτε γερανογέφυρας. Την μεταφορά, φορτο-εκφόρτωση και 

γενική διαχείριση των βαρών σε κάθε εγκατάσταση θα αναλάβει ο ανάδοχος της υπηρεσίας. Για τον σκοπό 

αυτό θα πρέπει να διαθέσει το  ανάλογο προσωπικό δυναμικό και όλη την απαραίτητη, κατά περίπτωση,  

υλικοτεχνική υποδομή(όχημα μεταφοράς βαρών, γερανοφόρο ή περονοφόρο  κλπ). 

γ) Σύνταξη και έκδοση του Τεχνικού Φακέλου  για το ψαλιδωτό ανυψωτικό οχημάτων. 

Ο Π.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των κατά το νόμο απαιτούμενων στοιχείων για την 

απρόσκοπτη και ομαλή παροχή των υπηρεσιών καθώς και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων 

ασφάλειας και υγιεινής για όλη την διάρκεια της συμβάσεως.  
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Ο Π.Υ. θα οφείλει να λαμβάνει κάθε φορά τα ανάλογα, για την κάθε περίπτωση, μέτρα  ασφαλείας, για 

την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές 

ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού του προσωπικού.  

Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις μέτρα 

υγιεινής για το προσωπικό του. Η προμήθεια και η δαπάνη μέσων ασφάλειας και υγιεινής  του εργατοτεχνικού 

προσωπικού θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Π.Υ. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με 

την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, 

που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  

συμβιβασμού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του   δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση. 

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α 

έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη 

δήλωση.  

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο πάροχος 

υπηρεσιών με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.  

Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  θεωρείται ότι 

έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 
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Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,06%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και 

κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, στο τηλ. 

2310 966753.  

 
 
 
 

 Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
 


