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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ένσταση σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη Νο37/2016, για την «Παροχή υπηρεσιών 
επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης» 
 
 
 
 

Σε απάντηση της µε αρ. πρωτ. 28701/11-10-2016 ένστασης της εταιρείας KSB TESMA AETE, σας 
παραθέτουµε τις θέσεις της ∆ιεύθυνσης Ύδρευσης, που περιέχονται στο µε αρ. πρωτ. 28701/13-10-2016 
έγγραφό της. 

«α) Η απαίτηση η έδρα του επισκευαστή να βρίσκεται στο Νοµό Θεσσαλονίκης προέρχεται κυρίως από :α) 
την απαίτηση για επιθεώρηση εκ µέρους της Εταιρείας µας του, εβρισκόµενου στον χώρο του επισκευαστή, 
προς επισκευή εξοπλισµού (άρθρο 24, παράγραφος 3, σειρά 8η, β) την ανάγκη για παρακολούθηση της 
πορείας της επισκευής επί τόπου στο συνεργείο του επισκευαστή, γ) την ανάγκη ταχύτερης 
αποκατάστασης των βλαβών χωρίς καθυστερήσεις από τις µετακινήσεις και µεταφορές, δ)την συµπίεση 
του τελικού  κόστους επισκευής από την µείωση των εξόδων αποστολής προς και από το συνεργείο του 
επισκευαστή. 
 
β) Η εύλογη χρονική καθυστέρηση που οφείλεται, τόσο στην διαθεσιµότητα των εκάστοτε απαιτούµενων  
ανταλλακτικών, όσο και στις εσωτερικές διαδικασίες εγκρίσεων δαπανών που ακολουθεί η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι 
δεδοµένη και θεωρούµε ότι ενισχύει την παραπάνω µας απαίτηση για µείωση του συνολικού χρόνου 
επισκευής.  
 
γ) Η τεχνική κατάρτιση και η ποιότητα της εργασίας του τελικού αναδόχου προσδιορίζεται µε τα 
απαιτούµενα προσόντα των συµµετεχόντων(άδειες, εµπειρία κλπ)  και την περιγραφή  των εργασιών που 
θα κληθούν να υλοποιήσουν στα πλαίσια της υπηρεσίας. Τα παραπάνω αναφέρονται ευκρινώς στο 
σχετικό άρθρο της διακήρυξης(άρθρο 24). Η κατακύρωση  του διαγωνισµού µε κριτήριο την χαµηλότερη 
τιµή ώρας τεχνίτη χρησιµοποιείται για την υποχρεωτική τελική οικονοµική σύγκριση των 
διαγωνιζοµένων(µειοδοτικός διαγωνισµός). Στην διαδικασία αυτή συµµετέχουν µόνο οι διαγωνιζόµενοι που 
πληρούν  τις τεθείσες από την διακήρυξη ποιοτικές προϋποθέσεις. Επιπλέον την ορθή εκτέλεση της 
υπηρεσίας και την ποιότητα της παρεχόµενης εργασίας επιβλέπουν πάντοτε τεχνικοί και µηχανικοί της 
ΕΥΑΘ(επιτροπή παρακολούθησης της εκάστοτε παρεχόµενης υπηρεσίας) οι οποίοι είναι πλήρως 
καταρτισµένοι και εξοικειωµένοι µε το αντικείµενο. 
 
 
 



 
δ) Εφόσον στο καταστατικό ή την άδεια λειτουργίας του συνεργείου του υποψηφίου αναγράφεται ως 
αντικείµενο η επισκευή µηχανολογικού εξοπλισµού τότε αυτό θεωρείται κατάλληλο για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας και γίνεται αποδεκτό στην διαδικασία (σε συνδυασµό πάντα µε τα ζητούµενα αποδεικτικά 
εµπειρίας επισκευής αντλητικών συγκροτηµάτων ύδρευσης ανάλογων τύπων όπως, τιµολόγια, 
πιστοποιητικά εµπειρίας από άλλες εταιρείες  ύδρευσης, ∆ΕΥΑ κλπ,  που υποχρεωτικά ζητούνται)». 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, σας γνωρίζουµε ότι δεν γίνεται δεκτή η ένστασή σας. 
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