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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των
εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Αποχέτευσης (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 είκοσι ανυψωτικών
μηχανημάτων των αντλιοστασίων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Αποχέτευσης (cpv 791320008), προϋπολογισμού δεκαεννιά χιλιάδων, εξακοσίων ευρώ (19.600€) πλέον ΦΠΑ
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου
2018 και ώρα 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

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 20 ανυψωτικών μηχανημάτων (σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα), εκτιμάται στα 19.600,00€,
πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
α) Αρχική και τελική επιθεώρηση καθώς και έκδοση Πιστοποιητικού
120 €/Τεμάχιο (σύστημα ανύψωσης) πλέον Φ.Π.Α. Οποιοσδήποτε ενδιάμεσος επανέλεγχος απαιτηθεί, ο
οποίος δεν απαιτεί στατική και δυναμική δοκιμή με πρότυπα βάρη, δεν χρεώνεται. Προϋπολογισμός : 20x120€
= 2.400,00 € + ΦΠΑ
β) Στατική και δυναμική δοκιμή με πρότυπα βάρη, με ευθύνη του φορέα,
320 Ευρώ/Τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός : 20x320€ = 6.400,00 € + ΦΠΑ
γ) Έκδοση Τεχνικού Φακέλου για τα ανυψωτικά που προβλέπεται (αυτά που έχουν
εγκατασταθεί μετά το 1994) 1200€/Τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός: 9x1200€ = 10.800,00 € + ΦΠΑ

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης
Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω εργασίες εντός εξαμήνου από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα μπορεί να αμειφθεί ανάλογα για τις εργασίες όπως
ολοκληρώθηκαν.
Σε περίπτωση ανάγκης διενέργειας επανελέγχων για το κλείσιμο του ελέγχου, η ΕΥΑΘ Α.Ε. και ο
ανάδοχος φορέας θα πρέπει από κοινού να έχουν ολοκληρώσει τον επανέλεγχο έως ένα έτος μετά από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που κατά τον επανέλεγχο θα χρειασθεί εκ νέου Στατική και
Δυναμική δοκιμή με πρότυπα βάρη, με χορήγηση βαρών και υλοποίηση δοκιμών με ευθύνη του φορέα για την
επιβεβαίωση της ορθότητας της αποκατάστασης μη συμμόρφωσης, τότε ο Φορέας θα δικαιούται πρόσθετη
αμοιβή 320 €/Τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο υπηρεσίας - Υποχρεώσεις αναδόχου
α) Αρχική και τελική επιθεώρηση (επανέλεγχος) καθώς και έκδοση Πιστοποιητικού των ανυψωτικών
διατάξεων, εφόσον όλα προκύψουν αποδεκτά.
β) Στατική και δυναμική δοκιμή με πρότυπα βάρη, τα οποία θα 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). Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν μετά τον αρχικό
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έλεγχο και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων επεμβάσεων για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του
φορέα.
γ) Σύνταξη και έκδοση του Τεχνικού Φακέλου για τα ανυψωτικά τα οποία είναι κατασκευασμένα έπειτα
από το 1994. Την ευθύνη της ενέργειας συντονιστικά θα την έχει ο ανάδοχος και για λόγους αντικειμενικότητας
και αμεροληψίας του ελέγχου η σύνταξη και έκδοση του τεχνικού φακέλου θα πρέπει να φέρει σφραγίδα
επικύρωσης από ανεξάρτητο αρμόδιο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία σε σχέση με το φορέα ελέγχου.

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.
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.
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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 Αλβανό, ή στον κ. Βασίλη
Παλλάδα στα τηλ. 2310 966927/943.

Συνημμένα
Πίνακας ανυψωτικών
μηχανημάτων

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

Ελένη Παχατουρίδου
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ΕΥΑΘ Α.Ε.
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α/Α
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
kg
ΑΑ1
Α1
Λιμάνι, δίπλα στο εκκλησάκι
3000 kg
Μετά το 1994
ΑΑ2
Α2
Λιμάνι, πίσω από το Μουσείο
3000 kg
Μετά το 1994
Ύδρευσης.
ΑΑ2
Α2
Λιμάνι, πίσω από το Μουσείο
3000 kg
Μετά το 1994
Ύδρευσης.
ΑΑ3
A3
Ανατολικά του Δενδ/τάμου,
3000 kg
Μετά το 1994
βόρεια της γέφυρας προς
Καλοχώρι.
ΑΑ4
A4
Διασ/ση Θεσσαλονίκης 3000 kg
Μετά το 1994
Καλοχωρίου & Εσωτερικής
Περιφ.,δίπλα στα ψυγεία
Κλεανθίδης.
ΑΑ5
Λιμένος
Λιμάνι, απέναντι από την
2000 kg
Πριν το 1994
Αποθήκη Α'.
ΑΑ6
Λευκού Μέσα στο Βασιλικό Θέατρο, ΝΔ 3000 kg
Πριν το 1994
Πύργου
γωνία.
ΑΑ7
Β1
Βόρεια του Μακεδονία Παλλάς. 3000 kg
Πριν το 1994
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ΑΑ8

Β2

10 ΑΑ9
11 ΑΑ10

1
2
3
4
5

6
7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
KITO
ΚΙΤΟ
ΚΙΤΟ
ΚΙΤΟ
ΚΙΤΟ (κομμένο
χειριστήριο)
KUKDONG
KITO

12 ΑΑ12 Αναλήψεως

Πριν το 1994

ΚΙΤΟ
(χειροκίνητο)
TIGER
(χειροκίνητο)
ΚΙΤΟ
(χειροκίνητο)
ΚΙΤΟ
(χειροκίνητο)
KUKDONG

13 ΑΑ13

Πριν το 1994

ΚΙΤΟ

Πριν το 1994

TIGER
(χειροκίνητο)

Πριν το 1994

Μετά το 1994

UNIMAC
(χειροκίνητο)
Άγνωστα στοιχεία
(χειροκίνητο)
KITO
(χειροκίνητο)
DONATI

Μετά το 1994

KUKDONG

Μετά το 1994

DONATI

14 ΑΑ14
15 ΑΑ14
16 ΑΑ15
17 AA33
18 ΑA36
19 ΑΑ40
20 ΑΑ52

500 kg

Πριν το 1994

Β3

Ανατολικά του Μακεδονία
Παλλάς, εντός του πάρκου.
Μπροστά στο «Interni».

1000 kg

Πριν το 1994

Β4

Μέσα στο πάρκο του Φωκά.

1000 kg

Πριν το 1994

Πάρκο της παραλίας στην
2000 kg
προέκταση Μ. Μπότσαρη & Μ.
Αλεξάνδρου.
Σοφούλη ΝΔ άκρη του Αλλατίνη, δίπλα
1000 kg
στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
Χαμόδρακα
Στο Πάρκο, Πλαστήρα &
3000 kg (αλλά
Μιαούλη.
το ράουλο
2000kg)
Χαμόδρακα
Στο Πάρκο, Πλαστήρα &
3000 kg
Μιαούλη.
Χαράς
Στο Πάρκο, τέλος της Θέτιδος,
3000 kg
δίπλα στο Μαϊάμι.
Φιλύρου
Πριν την είσοδο του
3000 kg
Φιλύρου,αριστερά.
Καλοχωρίου
Νότια του οικισμού
6300 kg
Ομβρίων
Καλοχωρίου,
κοντά στο σχολείο.
Α2Γ
Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ., στο τέλος
2000 kg
της Γ' εισόδου.
Πεύκα
Περιοχή Νερομύλων
3200 kg

Πριν το 1994
Μετά το 1994
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