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  Θεσσαλονίκη, 28-12-2018 

  Αρ. πρωτ.       38533 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων χλωρικών/χλωριωδών ιόντων σε δείγματα 

νερού δικτύου ύδρευσης  

 

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

με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών 

αναλύσεων χλωρικών/χλωριωδών ιόντων σε δείγματα νερού δικτύου ύδρευσης, CPV 

71620000-0 (Υπηρεσίες αναλύσεων), προϋπολογισμού τριών χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (3.500,00 €) πλέον ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης χιλίων επτακοσίων πενήντα 

ευρώ (1.750,00 €) πλέον ΦΠΑ για +50% δειγμάτων και έξι (6) μηνών και συνολικού 

προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (5.250,00 €) πλέον ΦΠΑ,  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις 14-01-

2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Ειδικοί όροι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για την ανάλυση Χλωρικών/Χλωριωδών ιόντων σε δείγματα του δικτύου ύδρευσης 

της ΕΥΑΘ ΑΕ 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και επί ποινής 

αποκλεισμού τα εξής: 

 

1. Ότι αφορά αναλύσεις για τον προσδιορισμό και των χλωρικών και των χλωριωδών 

ιόντων στο ίδιο δείγμα νερού.  

  

     

      
                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. &  Αποθηκών 

Πληρ.  Ν. Μ. Βογιατζής 

Τηλ.   2310 966972 

Fax:   2310 969430 

e mail: promithies@eyath.gr  

                           

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόμενο 
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2. Τον ακριβές τίτλο της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και την σχετική 

οργανολογία. 

3. Το ακριβές όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου για κάθε ένα ιόν. Το όριο δεν θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,1 mg/L για κάθε ιόν. 

4. Τον απαιτούμενο όγκο δείγματος και το υλικό κατασκευής της φιάλης που θα 

περιέχει το δείγμα. 

5. Τις απαιτούμενες συνθήκες συντήρησης των δειγμάτων και ο μέγιστος χρόνος 

αυτής. 

6. Αν η συγκεκριμένη δοκιμή είναι διαπιστευμένη κατά ISO 17025. 

7. Η δέσμευση ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της ανάλυσης και αποστολής των 

αποτελεσμάτων από την στιγμή παραλαβής των δειγμάτων θα είναι μικρότερος των δέκα 

ημερών. 

8. Θα υπάρξει σύμβαση ενός έτους και τα δείγματα θα είναι πενήντα (50) χωρισμένα 

σε εκστρατείες δειγματοληψίας, τουλάχιστον των πέντε (05) δειγμάτων, ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις συνθήκες χλωρίωσης που επιλέγει η ΕΥΑΘ ΑΕ.  

9. Ότι θα υπάρξει και είναι αποδεκτή, η δυνατότητα προαίρεσης +50% σε δείγματα 

εντός της ίδιας χρονικής διάρκειας, αλλά και ενδεχόμενη επέκταση χρονικής διάρκειας 

+50%, με ή χωρίς επιπλέον δείγματα. 

10. Το κόστος μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο του Παρόχου Υπηρεσίας 

(Π.Υ.) βαρύνει τον Π.Υ. 
 

Γενικοί όροι 

 

Κάθε συμμετέχων, με την προσφορά του θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 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 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι  α) δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό  αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  ή 

βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση και β) δεν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού του από αυτούς περιλαμβάνονται στο άρθρο 73 παρ.1 και 2 του 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.  

 

 Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 5.250,00 € X 2%= 105,00 €. Η ισχύς της εγγυητικής θα 

είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον ενός (1) μήνα από την ισχύ της προσφοράς. 

Η Εγγυητική επιστολή θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 
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α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο 

απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο  δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,  

και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

  

Λοιποί όροι 

 

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

προμηθευτής με τη χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.  

Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% υπερ ΑΕΠΠ. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στους κκ. Κωνσταντίνο 

Ζαμπετογλου και Μαριάνθη Τσίρτου  στα τηλ. 2310969491-2. 

 

 

      Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

            Δημήτρης Αλεξανδρής 

 

 


