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ΘΕΜΑ: ∆ιαγωνισµός (Νο28/2013) για την ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής
αντλιών επιφανείας ύδρευσης
Σχετ.: Η µε αρ. πρωτ. 14702/4-9-2013 Ένσταση της εταιρίας KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε.

Επί της ένστασης του θέµατος και σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 14718/4-9-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Ύδρευσης, σας αναφέρουµε τα παρακάτω:
1. Η απαίτηση για την έδρα του επισκευαστή στην Θεσσαλονίκη προέρχεται κυρίως από: α) την
απαίτηση για παρακολούθηση της πορείας της επισκευής επί τόπου στο συνεργείο του
επισκευαστή (άρθρο 23, παράγραφος 2 , σειρά 5, β)για λόγους ταχύτητας και αµεσότητας της
αποκατάστασης των βλαβών χωρίς καθυστερήσεις σε µετακινήσεις και µεταφορές.
2. Στον χρόνο επισκευής, όπως σαφώς αναγράφεται στην διακήρυξη, δεν περιλαµβάνεται η χρονική
καθυστέρηση που αφορά την προµήθεια ανταλλακτικών (Άρθρο23, παράγραφος ‘Επισκευή
αντλιών’ , σειρά 7).
3.

Εφόσον στο καταστατικό ή την άδεια λειτουργίας του υποψηφίου αναγράφεται ως
αντικείµενο η επισκευή µηχανολογικού εξοπλισµού (σε συνδυασµό µε τα ζητούµενα
πιστοποιητικά εµπειρίας) τότε αυτός θα γίνεται αποδεκτός στην διαδικασία.

4. Στην διακήρυξη αναγράφεται ‘….τιµολόγια, πιστοποιητικά εµπειρίας από εταιρείες ύδρευσης
κλπ.’ Στο ‘κλπ’ φυσικά περιλαµβάνονται αποδεικτικά εµπειρίας και από άλλους φορείς που
χρησιµοποιούν συναφή εξοπλισµό(αντλίες).
5. Η φράση ‘κατάλληλος εξοπλισµός’ περιλαµβάνει το σύνολο των µηχανηµάτων και εργαλείων
που απαιτούνται για την επισκευή αντλιών ύδρευσης (όπως τόρνος, αµµοβολή, εξοπλισµό
ελέγχου υδραυλικής απόδοσης κλπ )
6. Οι αρχικά εκτιµώµενες ώρες τεχνίτη είναι πιθανό να διαφέρουν από αυτές που τελικά θα
υλοποιηθούν στο συνεργείο καθώς υπάρχουν φθορές που δεν είναι πάντοτε εφικτό να

αναγνωριστούν κατά την αρχική εκτίµηση(στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι η αιτούµενη
υπηρεσία αφορά την επισκευή ΜΟΝΟ των αντλιών και όχι των ηλεκτροκινητήρων των
αντλητικών συγκροτηµάτων). Επίσης τόσο τις υλοποιηθείσες ώρες, όσο και γενικά την ορθή
εκτέλεση της υπηρεσίας θα επιτηρούν τεχνικοί και µηχανικοί της ΕΥΑΘ (επιτροπή
παρακολούθησης παρεχόµενης υπηρεσίας) οι οποίοι είναι πλήρως καταρτισµένοι και
εξοικειωµένοι µε το αντικείµενο.
7. Η απαιτούµενη παρεχόµενη εγγύηση των επισκευασµένων αντλιών θα ανέρχεται
τουλάχιστον στο ένα (1) έτος.
Κατόπιν αυτών, σας γνωρίζουµε ότι η µε αρ. πρωτ. 14702/4-9-2013 Ένσταση της εταιρίας σας κατά
των όρων της ∆ιακήρυξης 28/2012 για την ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής αντλιών
επιφανείας ύδρευσης, απορρίπτεται.
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