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            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, προϋπολογισμού χιλίων πεντακοσίων  

ευρώ (1.500,00 €) πλέον ΦΠΑ,  σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί: 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 12 

Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:30 μμ  στην διεύθυνση:  

ΕΥΑΘ ΑΕ 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών   

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος 

Τ.Κ.  54622, Θεσ/νίκη    

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

H υπηρεσία θα είναι ετήσια και αφορά τη μεταφορά ακινητοποιημένων λόγω βλάβης, επιβατικών 

οχημάτων, φορτηγών οχημάτων, βυτίων αναρροφήσεως και αποφράξεως όπως και μηχανημάτων 

έργου, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης στα συνεργεία της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή 

και σε εξωτερικά 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. 



Ανάδοχος της ανωτέρας 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, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής που θα αναγράφει 

ότι η φόρτωση και η μεταφορά των οχημάτων και μηχανημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. 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 

Κάθε συμμετέχων, με την προσφορά του θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

 Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι  α) 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 και β) δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του από αυτούς περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 73 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 

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.  

 

 Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 1.500,00 € X 2%=30,00 €. Η ισχύς της εγγυητικής θα είναι 

μεγαλύτερη τουλάχιστον ενός (1) μήνα από την ισχύ της προσφοράς. 

Η Εγγυητική επιστολή θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 



α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (ή 

τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο  δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως,  και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

  

Λοιποί όροι 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο πάροχος με 

τη χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 

ως αποδεκτές.  

Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  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.  

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Δημήτρη Μαυρόπουλο στο τηλ. 

2310966998. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
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                                                                                                      Δημήτρης Αλεξανδρής 


