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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την εκποίηση και οριστική διαγραφή πέντε επιβατικών οχηµάτων
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειµένου να προβεί στην εκποίηση και στην
οριστική διαγραφή πέντε επιβατικών οχηµάτων, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόµενη εξουσιοδοτηµένη εταιρία ανακύκλωσης οχηµάτων να καταθέσει προσφορά σε
σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 22/8/2017 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Αναλυτικά τα προς διαγραφή οχήµατα είναι:
α) επιβατικά οχήµατα: ΝΕΝ 5868, Toyota Corolla, µε άδειες πρώτης κυκλοφορίας 1995,
β) επιβατικά οχήµατα: NEN 1772, NEN 6356, NEN 5670, ΝΕΝ 6370, Suzuki Vitara, µε άδειες πρώτης
κυκλοφορίας το 1993 για το πρώτο όχηµα, ενώ για τα υπόλοιπα µε άδεια κυκλοφορίας το 1996.
H οριστική διαγραφή των οχηµάτων, θα γίνει από αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης Ε.∆.Ο.Ε.
(Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος).
Τόσο η φόρτωση όσο και η µεταφορά των επιβατικών οχηµάτων από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ
(Σφαγεία), προς τις εγκαταστάσεις του πλειοδότη θα πραγµατοποιηθεί µε οχήµατα του ιδίου, τα οποία θα είναι
κατάλληλων προδιαγραφών, ώστε να τηρούνται όλοι οι σχετικοί οδικοί κανονισµοί ασφαλείας και η σχετική
νοµοθεσία για την ασφάλεια της µεταφοράς, µε αποκλειστική ευθύνη του παραπάνω.
Τα έξοδα µεταφοράς και φόρτωσης θα βαρύνουν τον πλειοδότη.

Η παραλαβή του συνόλου των οχηµάτων θα γίνει, χωρίς να επιτρέπεται επιλογή και ένσταση του
πλειοδότη περί της κατάστασής τους, παρουσία υπαλλήλου της Ε.ΥΑ.Θ. Α.Ε.
Ο κάθε συµµετέχων θα πρέπει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω απαραίτητα
δικαιολογητικά συµµετοχής:
1.

Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού µέλους Ε∆ΟΕ.

2.

Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπρόσωπου της εταιρείας, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής που

θα αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
3.

Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της

εταιρείας.
4.

Κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική διαγραφή

των πέντε (5) επιβατικών οχηµάτων µας.
Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το γραφείο κινήσεως θα συλλέξει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την οριστική διαγραφή. Στη συνέχεια ο πλειοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει το
συνολικό προσφερόµενο τίµηµα, ώστε να αρχίσει η διαδικασία παράδοσης - µεταφοράς των οχηµάτων µας
στην πλειοδότρια µονάδα διαχείρισης Ε.∆.Ο.Ε.
Επί του συµβατικού τιµήµατος γίνεται επιπλέον κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. ∆ηµήτριο Μαυρόπουλο, στα τηλ. 2310
330142/966998.

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