1

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

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

Θεσσαλονίκη 04/01/2013
Αρ. πρωτ. 123

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την εσωτερική µεταφορά προσωρινά αποθηκευµένης ασβεστοποιηµένης ιλύος στην
Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυµάτων Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) δηµοσιοποιεί
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη µεταφορά της προσωρινά αποθηκευµένης
ασβεστοποιηµένης ιλύος και την επαναποθήκευσή της σε χαµηλότερο ύψος, εντός της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης και καλεί κάθε ενδιαφερόµενο να
καταθέσει σε σφραγισµένο φάκελο, προσφορά µέχρι την Παρασκευή 15/01/2013 και 14.30
στη διεύθυνση:
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622
Ο ανάδοχος στον οποία θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσίας µεταφοράς της προσωρινά
αποθηκευµένης ιλύος εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης, θα
καταθέσει προσφορά και θα αναλάβει σύµφωνα µε τους παρακάτω Τεχνικούς όρους:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΦΟΡΤΩΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΕΛΘ)
1. Η παροχή υπηρεσίας αφορά την φόρτωση, την εσωτερική µεταφορά της προσωρινά
αποθηκευµένης ιλύος και την επαναποθήκευσή της σε χαµηλότερο ύψος σε σηµεία που θα
υποδειχθούν εντός ΕΕΛΘ. Επίσης εµπεριέχει τις απαραίτητες διανοίξεις προσβάσεων στην
ιλύ, όπου δεν υπάρχουν, τον διαχωρισµό από µπάζα ή χώµατα, όπου αυτά παρεµβάλλονται
εµφανώς στην ιλύ. Επιπλέον η παροχή υπηρεσίας αφορά µεταγενέστερα, όταν κι αν κριθεί
απαραίτητο, ανάδευση µε φορτωτή της ιλύος που θα έχει µετακινηθεί.
Επειδή είναι πολύπλοκη η µε ακρίβεια γραπτή επεξήγηση των προτεινόµενων εργασιών,
πριν την κατάθεση προσφορών, κρίνεται απαραίτητη επιτόπια επίσκεψη του κάθε
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ενδιαφερόµενου µαζί µε το αρµόδιο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ, ώστε να διευκρινιστούν
επακριβώς η µεταφερόµενη ιλύς και τα σηµεία που θα γίνει η φόρτωση, η µεταφορά και οι
διανοίξεις.
2. Ο προσφέρων µπορεί να προσφέρει µόνο µία συνολική τιµή, πλέον ΦΠΑ για το σύνολο
της παροχής υπηρεσίας (ΠΥ).
3. Ο προσφέρων µαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να καταθέσει ισχύουσα άδεια
συλλογής και µεταφοράς µη επικινδύνων αποβλήτων που θα καλύπτει την Περιφερειακή
Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης (δηλαδή µε εκδίδουσα αρχή είτε την ΠΕ Θεσ/κης, είτε την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είτε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης),
στην οποία θα αναγράφεται ο ΕΚΑ 19 08 05 που αφορά την ιλύ βιολογικού καθαρισµού. Σε
περίπτωση έλλειψης της εν λόγω άδειας η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή.
4. Τα µηχανήµατα που θα πρέπει να διαθέτει ο προσφέρων για να φέρει σε πέρας την
παροχή υπηρεσίας είναι φορτωτής, τσάπα, JCB και φορτηγά ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον
15 τόνων.
5. Ο προσφέρων υποχρεούται, όπως η πλήρωση των οχηµάτων µεταφοράς µε ιλύ να
γίνεται έτσι ώστε το ωφέλιµο φορτίο να µην υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο. Θα αποφεύγεται σε
περιόδους βροχοπτώσεων η φόρτωση, γιατί για τον ίδιο όγκο, το βάρος θα είναι µεγαλύτερο.
Σε κάθε περίπτωση η φόρτωση θα γίνεται µετά από συνεννόηση µε το αρµόδιο προσωπικό
της ΕΥΑΘ ΑΕ.
6. Θα γίνεται σε ηµερήσια βάση καταµέτρηση των οχηµάτων που θα φορτώνονται και θα
µεταφέρουν εσωτερικά την ιλύ, ώστε να υπάρχει εκτίµηση της ποσότητας που έχει µεταφερθεί.
7. Ένας τόνος ιλύος έχει όγκο περίπου ένα κυβικό µέτρο.
8. Ο προσφέρων δεσµεύεται ότι κατά τη µεταφορά θα λαµβάνεται κάθε δυνατή πρόνοια,
ώστε να µη δηµιουργείται οποιαδήποτε ρύπανση από την απόρριψη µέρους του φορτίου στις
οδούς διέλευσης των οχηµάτων. Οποιοδήποτε σχετική ευθύνη και πρόστιµο βαρύνει τον
προµηθευτή.
9. Ο ΠΥ είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης και της
µεταφοράς της ιλύος.
10. Ο ΠΥ θα πρέπει να συνεργάζεται και να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του
αρµόδιου προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και του Παρόχου Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ στην
ΕΕΛΘ.
11. Μαζί µε την προσφορά του ο προσφέρων θα επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπό του, επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής µε
την οποία θα δηλώνει ότι κατανοεί, συµφωνεί µε όλους τους τεχνικούς όρους και θα τηρήσει
όλους του τεχνικούς όρους για την «ΦΟΡΤΩΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΕΛΘ)».
12. Συνοπτικά για να γίνει αποδεκτή η προσφορά και να εξεταστεί θα πρέπει να περιέχει:
Α) Σαφώς µία τιµή σε ευρώ (€) για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας.
Β) Την ισχύουσα άδεια συλλογής και µεταφοράς ΕΚΑ 19 08 05.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση συµφωνίας µε τους συγκεκριµένους τεχνικούς όρους της παρούσας.
13. Ο προµηθευτής µόλις ενηµερωθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ ότι είναι µειοδότης θα πρέπει να
αποστείλει ή να προσκοµίσει άµεσα πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης:
Α) Τους αριθµούς κυκλοφορίας των οχηµάτων και µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει.
Β) Αντίγραφα των εγγράφων καταλληλότητας (ΚΤΕΟ, πιστοποιήσεις, ασφάλειες) και
αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων/µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει.
Γ) Τα ονοµατεπώνυµα και τα αντίγραφα των επαγγελµατικών αδειών οδήγησης/χειρισµού
των οδηγών/χειριστών που θα χρησιµοποιήσει.
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∆) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα πρέπει ειδικότερα να
περιλαµβάνει :
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης,
2. Τον εκδότη,
3. Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται,
4. Τον αριθµό της εγγύησης,
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
7. Τους όρους ότι:
α. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
β. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας
Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισµό και θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
8. H ΕΥΑΘ µπορεί να ζητήσει µε έγγραφό της την παράταση της ισχύος της
εγγύησης.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές
προδιαγραφές.
Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ ηµερών από την έκδοση των νοµίµων
παραστατικών και µετά την παραλαβή των εργασιών από την αρµοδίους υπαλλήλους.
Τον ανάδοχο της συναπτόµενης σύµβασης βαρύνει κράτηση 0,10% σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2,
εδ. β΄ του άρθρου 238 του ν. 4072/2012.
Για οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και για ραντεβού για την επιτόπια επίσκεψη,
µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κώστα. Ζαµπέτογλου στα τηλ. 2310 966947.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ
ΑΕ.

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

Ελένη Παχατουρίδου

