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                           ΠΡΟΣ  
  

               Κάθε ενδιαφερόμενο 
            

  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ 
(CPV: 34351100-3 και 34352100-0) 

 
Η  Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη 
αναδόχου, για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματά της, διάρκειας ενός (1) 
έτους, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί: 
 

Προσκαλεί 
 
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 4 
Αυγούστου 2017 και ώρα 14:30 στην διεύθυνση:  
ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών   

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος 

Τ.Κ.  54622, Θεσ/νίκη    

Ενδεικτικά, η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 
των 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE 
Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) που όρισε η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη - United Nations Economic Commission of Europe (UNECE). 
Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό εμφανίζεται στην πλευρά 
του ελαστικού με ένα σήμα "Ε" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα 
παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα, η οπ οία 
έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό, είτε κατά "E" ECE Regulation 30, είτε κατά "e" σύμφωνα με 
το παλαιότερο Directive 92/23/EEC. 
Τα ελαστικά πρέπει επίσης, να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 1222/2009 της ΕΕ, για την 
ασφάλεια, οικονομία και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών. 
Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να είναι  παραγωγής εταιριών του Τεχνικού Οργανισμού 
Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.)  



Η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος κατά ISO 9001:2000 ή το 
ISO/TS 16949. 
 

Ι. Ελαστικά επισώτρων επιβατικών και ελαφρών ημιφορτηγών αυτοκινήτων 

 
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Β1.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να: 

1. είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να 
στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. 

2. μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (15) δεκαπέντε εβδομάδων από 
την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται ανάγλυφα στην πλευρική 
επιφάνεια των ελαστικών. 

3. είναι κατάλληλα για τις ευρωπαϊκές  κλιματολογικές συνθήκες.  
4. είναι διαθέσιμα εντός μιας (1)  εβδομάδας από την ζήτηση τους.  

 
Β1.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών επισώτρων  περιλαμβάνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Δείκτης 

Φορτίου 

Ταχύτητας 

ΧΡΗΣΗ 

1 145/70 R12  - Τρίκυκλο 

2 175/65 R14 82 T Επιβατικά 

3 185/65 R14 86 T Επιβατικά 

4 185R14C 102/100 S Τρέιλερ 

5 185/65 R15 88 T Επιβατικά 

6 195/50 R15 82 H Επιβατικά 

7 195/65 R15 94 H Επιβατικά 

8 195/65 R15 91Τ Ελαφρά φορτηγά 

9 195/70 R15C 104/102 R Ελαφρά φορτηγά 

10 195/80 R15 96 T Επιβατικά 4x4 

11 205/65 R15 94 H Επιβατικά 

12 195/60 R16C 99/97 H Ελαφρά φορτηγά 

13 195/75 R16C 107/105 R Ελαφρά φορτηγά 

14 215/55 R16 93 V Επιβατικά 

15 225/65 R16C  112/110 R Ελαφρά φορτηγά 

16 235/65 R16C 115/113 R Ελαφρά φορτηγά 

17 235/70 R16 (εντός) 106 H Ελαφρά φορτηγά 4x4 

18 235/70 R16 (εντός/εκτός) 106 T Ελαφρά φορτηγά 4x4 



19 215/55 R17 (εντός) 94V Επιβατικά 4x4 

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε σφραγισμένο φάκελο, που θα περιέχει δύο 
άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
 
Γ.1 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.  

Γ.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ο κάθε προμηθευτής πρέπει απαραιτήτως να περιλάβει  εντός του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ” τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της παραγράφου Β 1.1. 
2. Βεβαίωση συμμόρφωσης με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE 

Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) των προσφερομένων 
ελαστικών. 

3. Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή 
εταιριών μελών του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών 
(E.T.R.T.O.).  

4. Έγγραφο-δήλωση της κατασκευάστριας των προσφερομένων ελαστικών από όπου θα 
αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα της επιλέγονται ως πρώτη τοποθέτηση σε 
οχήματα που τίθενται σε κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης .  

5. Σχετικό έγγραφο – βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
προμηθευτής είναι ενταγμένος σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.109/2004 και με όσα ορίζονται στον Ν2939/01 όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.3854/10. 

6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής. 
7. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. 
8. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης. 
9. Τεχνικοί κατάλογοι (prospectus) για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικού. 

Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική. 

Γ.2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Εδώ υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται ο συμπληρωμένος Πίνακας 1,  με το κοστολόγιο όλων των 
αιτούμενων ελαστικών, καθώς και του κόστους εσωτερικής επισκευής που πιθανώς να απαιτηθεί.  

            Οι τιμές θα πρέπει: 

1. να αφορούν καθαρές τιμές και να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€).  
2. να αφορούν την τιμή του ελαστικού συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του επί του 

οχήματος, την αλλαγή βαλβίδας πλήρωσης αέρα  και της ζυγοστάθμισης αυτού. 
3. να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της εκάστοτε ισχύουσας χρηματικής εισφοράς 

εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ 109/2004. 

 

Η τελική προσφερόμενη τιμή θα προκύψει από την “ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” και θα είναι:   

Τιμή προσφοράς = 15 X Σύνολο τιμών Α + 35 X Σύνολο τιμών Β + 50 X Σύνολο τιμών Γ, 

σύμφωνα με τις κατηγορίες του πίνακα 1 της παραγράφου. 



Ο υποψήφιος με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή θα ανακηρυχτεί μειοδότης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Πίνακας 1 

ΙΙ. Ελαστικά επισώτρων φορτηγών αυτοκινήτων & μηχανημάτων έργου 

 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Β1.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να: 

1. είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να 

στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. 

2. μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (15) δεκαπέντε εβδομάδων από 

την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται ανάγλυφα στην πλευρική 

επιφάνεια των ελαστικών 

3. είναι κατάλληλα για τις ευρωπαϊκές  κλιματολογικές συνθήκες  

4. είναι διαθέσιμα εντός μιας (1) εβδομάδας από την ζήτηση τους.  

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1 145/70 R12 Α  

2 175/65 R14 Α  

3 185/65 R14 Β  

4 185R14C Α  

5 185/65 R15 Γ  

6 195/50 R15 Β  

7 195/65 R15 Α  

8 195/65 R15 Β  

9 195/70 R15C Β  

10 195/80 R15 Α  

11 205/65 R15 Γ  

12 195/60 R16C Γ  

13 195/75 R16C Α  

14 215/55 R16 Α  

15 225/65 R16C  Α  

16 235/65 R16C Α  

17 235/70 R16 (εντός) Γ  

18 235/70 R16 (εντός/εκτός) Γ  

19 215/55 R17 (εντός) Β  

20 Κόστος Επισκευής Γ  



Β1.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών επίσωτρων  περιλαμβάνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
Δείκτης 
Φορτίου 
Ταχύτητας  ΧΡΗΣΗ 

1 235/75 R17,5 TIMONIOY 132/130 M Φορτηγά 

2 
235/75 R17,5 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 132/130 M M+S Φορτηγά 

3 12.00 R20 TIMONIOY 154 K Φορτηγά 
4 12.00 R20 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 154 K Φορτηγά 
5 315/70 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ  154/150 L REAR Φορτηγά 

6 
315/70 R22,5 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 154/150 L M+S Φορτηγά 

7 315/80 R22,5 TIMONIOY 154/150 M Φορτηγά 

8 
315/80 R22,5 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 154/150 M M+S Φορτηγά 

9 385/65 R22,5 TIMONIOY 158 L Φορτηγά 
10 11 R22,5 TIMONIOY 148 M Φορτηγά 
11 11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 148 M Φορτηγά 

12 11 R22,5 TIMONIOY 148/145 K 
Μικτών 

Διαδρομών Φορτηγά 4X4 

13 11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 148/145 K 
Μικτών 

Διαδρομών Φορτηγά 4X4 
14 6.00-9 10PR TUBE TYPE Ανυψωτικών 
15 7.00-12 12PR TUBE TYPE Ανυψωτικών 

16 7.00R-12 134A5 
TUBE TYPE 

Radial Ανυψωτικών 

17 10.5-18 Ή 280/80-18 10 TUBELESS 
Εκσκαφέων/Συμβατικ

ά 

18 18.4-26 Ή 480/80-26  12 TUBELESS 
Εκσκαφέων/Συμβατικ

ά 
 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε σφραγισμένο φάκελο, που θα περιέχει δύο 
άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».       
 
Γ.1 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.  

Γ.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ο κάθε προμηθευτής πρέπει απαραιτήτως να περιλάβει  εντός του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ” τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της παραγράφου Β1.1. 
2. Βεβαίωση συμμόρφωσης με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE 

Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC). 
3. Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή 

εταιριών μελών του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών 
(E.T.R.T.O.).  



4. Έγγραφο-δήλωση της κατασκευάστριας των προσφερομένων ελαστικών από όπου θα 
αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα της επιλέγονται ως πρώτη τοποθέτηση σε 
οχήματα που τίθενται σε κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης .  

5. Σχετικό έγγραφο – βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
προμηθευτής είναι ενταγμένος σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.109/2004 και με όσα ορίζονται στον Ν2939/01 όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.3854/10. 

6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής. 
7. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. 
8. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης. 
9. Τεχνικοί κατάλογοι (prospectus) για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικού. 
10. Υπεύθυνη δήλωση ύπαρξης κινητού συνεργείου επισκευής ελαστικών. 

Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική 

Γ.2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Εδώ υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται ο συμπληρωμένος Πίνακας 2,  με το κοστολόγιο όλων των 
αιτούμενων ελαστικών, καθώς και του κόστους εσωτερικής επισκευής που πιθανώς να απαιτηθεί.  

Οι τιμές θα πρέπει: 
1. να αφορούν καθαρές τιμές και να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€).  
2. να αφορούν την τιμή του ελαστικού συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του επί του 

οχήματος, της αλλαγής βαλβίδας πλήρωσης αέρα  και της ζυγοστάθμισης αυτού. 
3. να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της εκάστοτε ισχύουσας χρηματικής εισφοράς 

εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ 109/2004. 
 

Η τελική προσφερόμενη τιμή θα προκύψει από την “ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” και θα είναι:   

Τιμή προσφοράς =35 X (Σύνολο τιμών Α) + 65 X (Σύνολο τιμών Β) , σύμφωνα με τις 
κατηγορίες του πίνακα 2 της παραγράφου. 

Ο υποψήφιος με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, θα ανακηρυχτεί μειοδότης. 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1 235/75 R17,5 TIMONIOY B  
2 235/75 R17,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ B  
3 12.00 R20 TIMONIOY A  
4 12.00 R20 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ A  
5 315/70 R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ  Α  
6 315/70 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Α  
7 315/80 R22,5 TIMONIOY Β  
8 315/80 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Β  
9 385/65 R22,5 TIMONIOY A  
10 11 R22,5 TIMONIOY A  
11 11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ A  
12 11 R22,5 TIMONIOY Β  
13 11 R22,5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Β  
14 6.00-9 Β  
15 7.00-12 Β  
16 7.00R-12 Α  
17 10.5-18 Ή 280/80-18 Α  
18 18.4-26 Ή 480/80-26 Α  
19 Κόστος Επισκευής Β   

20 Κόστος μετάβασης κινητού 
συνεργείου Β  

Πίνακας 2 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Διαγωνιζόμενος έχει υποχρέωση να χορηγήσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Ε.Υ.Α.Θ., κάθε 

στοιχείο σχετικά με τα ελαστικά επίσωτρα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι η προμήθεια τους 

εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς του παρόντος διαγωνισμού. 

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι εφόσον τους ζητηθεί από την ΕΥΑΘ, να εξασφαλίσουν 

στην Επιτροπή Αξιολόγησης τα παρακάτω: 

Α) Επίδειξη των προσφερομένων υλικών . 

Β) Πλήρη τεχνική παρουσίαση της προσφορά τους. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα μίας (1) εβδομάδος για τα 

προσφερόμενα ελαστικά. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

� Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του 
φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  
διενέργειας του διαγωνισμού. 

� Φορολογική ενημερότητα 
� Ασφαλιστική ενημερότητα 
� Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 
Δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, 
δεν τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες, ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου 
τριμήνου από την ημερομηνία της πρόσκλησης. 

� Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 
8.000,00 € X 2%=160,00 €. 

• Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει 
από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται 
στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.  

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 
προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με την παράγραφο Γ.2. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της κάθε κατηγορίας, από εκείνους των οποίων οι προσφορές 
έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους συνημμένους ειδικούς και γενικούς όρους.  

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 



• Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το 
Τμήμα Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από 
την επιτροπή παραλαβής. 

• Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ.  Κ. Παπαδόπουλο και  Λ. 
Σιδηρόπουλο, στα τηλέφωνα 2310 966 753 και 2310 966 799/797 αντίστοιχα. 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
 
 

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

                            
                    
                                                                                           Ελένη  Παχατουρίδου  
 

 


