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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Θέμα: Προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς τύπου τρέιλερ 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς 

τύπου τρέιλερ, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι 

την Παρασκευή 09 Μαΐου, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8
ος

 όροφος) 

Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη 

       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Για την προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς τύπου τρέιλερ 

1. Μήκος πλατφόρμας: περί τα 4 μέτρα. 

2. Πλάτος πλατφόρμας: περί τα 2 μέτρα.  

3. Ωφέλιμο φορτίο: τουλάχιστο 2200kg. 

4. Μεικτό φορτίο έως 3000kg. 

5. Πάτωμα από πλακάζ με ενίσχυση μπακλαβωτής γαλβανισμένης λαμαρίνας. 

6. Παραπέτα αλουμινίου. 

7. Τέσσερις τροχούς με ελαστικά ισχύος. 

8. Δύο άξονες με φόρτιση 1,8 τόνων ανά άξονα. 

9. Ροδάκι βοηθητικό.  

10. Ρεζέρβα.  

11. Τέσσερα (4)ποδαρικά στήριξης στις τέσσερις γωνίες της πλατφόρμας, με 

μηχανισμό  

ακριβούς ρύθμισης του ύψους τους. 

12. Κατασκευή εν θερμώ γαλβανισμένη.  

13. Ανάρτηση τύπου ράβδου στρέψης.  

14. Κοτσαδόρος εγκεκριμένος για 3ton και ανάλογη διασκευή του αυτοκινήτου 

έλξης. 

15. Πιστοποιημένη «χούφτα» με σύστημα φρένου αδράνειας (μηχανικά 

ταμπούρα) και στους 4 τροχούς.  

16. Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση.  

17. φώτα πορείας, φλάς, φωτοανακλαστικά κλπ σύμφωνα με τον ισχύοντα 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 



18. Χειρόφρενο. 

19. Τουλάχιστον έξι σημεία (hard points) για δέσιμο του μεταφερόμενου 

εξοπλισμού(τροχήλατο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 2200 κιλών). 

20. Κατάλληλη για ταχύτητες και άνω των 50 χλμ ανά ώρα. 

21. Επί ποινή αποκλεισμού η πλατφόρμα θα διαθέτει την, απαραίτητη για 

έκδοση άδειας ρυμούλκησης, έγκριση τύπου σύμφωνα με την 2007/46ΕΚ ή 

την ΥΑ 5299/406/12 (Β΄2840).  

Λοιπές απαιτήσεις. 

Επί ποινή αποκλεισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα αναλάβει την ταξινόμηση και 

τα συνολικά έξοδα αυτής. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεωτικά θα 

πραγματοποιήσουν, έπειτα από σχετική συνεννόηση, επιτόπου επίσκεψη στον χώρο 

των συνεργείων Σφαγείων για να διαμορφώσουν λεπτομερή άποψη τόσο της 

ηλεκτρογεννήτριας για την οποία προορίζεται το τρέιλερ, όσο και του οχήματος που 

θα χρησιμοποιείται για την έλξη του. 

Τεχνική Προσφορά. 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο της απαραίτητης, για έκδοση άδειας ρυμούλκησης, έγκρισης 

τύπου. 

2. Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά. 

3. Πλήρη σχέδια της πλατφόρμας μεταφοράς.  

4. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης. 

Οικονομική Προσφορά. 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει  

1. Την τιμή προμήθειας της πλατφόρμας και έκδοσης των σχετικών αδειών σε 

ευρώ, προ ΦΠΑ. 

2. Τον χρόνο παράδοσης της. 

3. Την παρεχόμενη εγγύηση. 

 
     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. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κώστα 

Παπαδόπουλο, στο τηλέφωνο: 2310 966753. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 

 
 Η προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

α/α 

 

               Τσελεγκαρίδου Χρύσα 



 

 
 
 

  

 
 
 


