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Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό 19/2017 που αφορά
στην παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης
προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης (με 10% υδράσβεστο - Ca
(OH)2) ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της
ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (βάσει της ΚΥΑ 80568/4225/91).
Σχετ: 1. Τα ταυτάριθμο ερώτημα της εταιρείας 2G FACILITY MANAGEMENT IKE
2. Το με αρ. πρωτ. ΔΕΔΑ 1322/16053/16-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων
& Δικτύου Αποχέτευσης.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το πλήρες κείμενο του οποίου επισυνάπτεται στο
παρόν έγγραφο, σας μεταφέρουμε την απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, όπως αυτή
περιλαμβάνεται στο δεύτερο σχετικό και έχει ως εξής:

Ερώτημα Νο1
Σχετικά με την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα, ΔΕΝ είναι δυνατόν στο διαγωνισμό να γίνει
εναλλακτικά δεκτή η εμπειρία από εργασίες διαχείρισης ιλύος προερχόμενη από βιομηχανικά
λύματα όπως πχ από εγκαταστάσεις γαλακτοκομικών προϊόντων, επεξεργασία τροφίμων κλπ,
διότι στο άρθρο 2.2.6 των όρων της διακήρυξης,όπως αναφέρετε και στο ερώτημά σας,ζητείται
εμπειρία από εργασίες …
τελικής διάθεσης ή αξιοποίησης αστικών λυμάτων και ΟΧΙ βιομηχανικών.
Ερώτημα Νο2
Σας παραθέτουμε το μέσο όρο των αναλύσεων που έχουν κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια
γίνει στην ιλύ που έχει μεταφερθεί σε καλλιέργειες (οι τιμές όπυ δεν υπάρχει αναφορά είναι
mg/kg ξηράς ουσίας)
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Ερώτημα Νο3
Ενδεικτικά αναφέρουμε το κόστος προμήθειας & εγκατάστασης εξοπλισμού από παλαιότερη
προσφορά σε περίπτωση που θα απαιτηθεί τοποθέτηση σε νέο φορτηγό
- Συσκευή οχήματος (GPRS/GSM + GPS) με εξωτερική κεραία 350€/όχημα
- Παραμετροποίηση-εγκατάσταση συσκευής από τεχνικούς σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
80€/όχημα
- Χαρτογραφικά δεδομένα Google (ετήσια άδεια χρήσης/όχημα) 15€
- Παρακολούθηση οχήματος σε διανυσματικούς χάρτες (απαιτείται επιπλέον σύνδεση GPRS
σε πρόγραμμα COSMOTE ανά μήνα & όχημα 18€
Οι τιμές πιθανώς να υπόκεινται σε αλλαγές, παρατίθενται μόνο προς ενημέρωση και κατά την
υλοποίηση της σύμβασης από τον ανάδοχο (ανάλογα με την επιλογή του για το σύστημα
παρακολούθησης) θα υπάρξει ακριβής αποτίμηση.

Εσωτερική διανομή:
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4. Δ.Ε.Δ.Α.

Ο Διευθυντής Οικονομικών
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