
 

                                                                                      

    Θεσσαλονίκη  1/11/2017 

     Αρ. πρωτ.  32044 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προμήθεια  ενός (1) εναλλάκτη ψύξης λαδιού (oil cooler type Ρ130-2Z-L=1300) 

 
 

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

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια ενός (1) εναλλάκτη ψύξης λαδιού (oil cooler type Ρ130-2Z-L=1300), 

προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000€) πλέον ΦΠΑ 

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά μέχρι την Τετάρτη 15 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 

 

Ειδικοί Όροι 

Με την υποβολή οικονομικής προσφοράς ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού θα καταθέσει τα   

παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο εναλλάκτης ψύξης λαδιού που προσφέρει είναι καινούργιος και αμεταχείριστος 

και θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής. Επισημαίνεται ρητά ότι εάν διαπιστωθεί από την Επιτροπή 

διαγωνισμού ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται. 

Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου  που δηλώθηκε με την 

προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.  Σε αυτή την περίπτωση συνεπάγεται την κήρυξη 

του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιτροπή δύναται να 
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ζητήσει κατά την φάση αξιολόγησης της προσφοράς αποδεικτικά στοιχεία όλων των παραπάνω εάν κριθεί 

απαραίτητο. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι στις δαπάνες -  υποχρεώσεις του προσφέροντος περιλαμβάνεται η μεταφορά και 

παράδοση όλων των ανταλλακτικών στην  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (περιοχή 

Σίνδου), καθώς και ότι όλα τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν  σε άριστη κατάσταση.  

Σημειώνεται ότι : 

2.1 Εάν ο εναλλάκτης ψύξης λαδιού κατά την μεταφορά του, ενδέχεται να υποστεί φθορά ή ζημιές λόγω σκόνης 

ή τυχόν κακομεταχείρισης κατά την μεταφορά  του (λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές καθυστερήσεις), θα 

χρησιμοποιηθεί συσκευασία πλήρως κλειστού τύπου με προστατευτικό περίβλημα. Επιπρόσθετα ο 

εξοπλισμός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο εργοτάξιο, θα πρέπει να έχει 

επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζημιών που μπορεί να προκύψουν και κατά την 

αποθήκευση του.                                                                                            

2.2 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να προμηθεύσει όλα τα 

απαραίτητα μέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας κτλ.) και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε ο 

εξοπλισμός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζημιές.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001:2008 κατ ελάχιστον  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 

προσφέροντα για  δύο έτη και η οποία θα ισχύει από την ημερομηνία  άφιξης του εναλλάκτη ψύξης λαδιού 

στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι ο εναλλάκτης ψύξης λαδιού θα είναι του ιδίου μοντέλου ή 

οποιοδήποτε άλλο απολύτως ισοδύναμο και θα δοθεί λίστα αναφοράς (reference list) έργων που έχει 

τοποθετηθεί επιτυχώς σε τύπο αεροσυμπιεστή όμοιο με αυτόν της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ).  

 

Γενικοί όροι 

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 
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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 Διαγωνισμού και θα επιλεγεί ο προμηθευτής 

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. 

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 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 στην κ Ε. Καράγια στο τηλ. 2310 586057.  
 

 

 

 
 Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
 


