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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων
(CPV: 50118000-5)
Η

Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην

εξασφάλιση της ετήσιας υπηρεσίας, για την μεταφορά ακινητοποιημένων, λόγω βλάβης, επιβατικών
και φορτηγών οχημάτων, βυτίων αναρροφήσεως και αποφράξεως όπως και μηχανημάτων έργου,
εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης,

σύμφωνα με την περιγραφή που

ακολουθεί:

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 8 Αυγούστου
2017 και ώρα 14:30 στην διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος
Τ.Κ. 54622, Θεσ/νίκη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η μεταφορά των οχημάτων θα υλοποιείται είτε προς το συνεργείο της ΕΥΑΘ στα Σφαγεία, είτε προς
εξωτερικά συνεργαζόμενα συνεργεία για την άμεση επισκευή τους.
Στις προσφορές του διαγωνισμού να αναγράφεται χωριστά:
•

τo κόστος μεταφοράς για επιβατικά και φορτηγά οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
έως 3,5Τ το οποίο θα συμβολίζεται με S1,

•

τo κόστος μεταφοράς για φορτηγά οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος από 3,5Τ έως 30
Τ το οποίο θα συμβολίζεται με S2.

Ο ανάδοχος της αιτούμενης υπηρεσίας θα είναι ο μειοδότης που θα προκύψει από την ακόλουθη
σχέση:

Ετήσιο ενδεικτικό συνολικό κόστος = S1 + 2 *S2
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση
Ν.1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου, που θα αναγράφει ότι η φόρτωση και η μεταφορά των
οχημάτων και μηχανημάτων της ΕΥΑΘ θα πραγματοποιείται με οχήματα κατάλληλων
προδιαγραφών, ώστε να τηρούνται όλοι οι σχετικοί οδικοί κανονισμοί ασφαλείας και η σχετική
νομοθεσία για την ασφάλεια της μεταφοράς, με αποκλειστική ευθύνη δική του.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή για την ανάδειξη του αναδόχου
σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο.

•

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

•

Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.

•

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε περίπου 45 ημέρες από την έκδοση αυτών και μετά
την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Δ. Μαυρόπουλο στο τηλ. 2310330142.
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

