
 
                         

                                                                                     

       Θεσσαλονίκη 12/2/2019 

                    Αρ. πρωτ.  3394 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ινών 

αμιάντου σε δείγματα νερού δικτύου ύδρευσης ή/και πηγών υδροληψίας, CPV 

71620000-0 (Υπηρεσίες αναλύσεων) 

 
 
 
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη 

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ινών αμιάντου σε 

δείγματα νερού δικτύου ύδρευσης ή/και πηγών υδροληψίας, CPV 71620000-0 (Υπηρεσίες 

αναλύσεων), συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ 

(8.775,00€) πλέον ΦΠΑ 

 
 

Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 26 

Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13.00, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 
 
 
 
 

 

  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών  
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 
& Αποθηκών  
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966967 
Fax  2310 969430 
promithiesfax@eyath.gr   
E mail promithies@eyath.gr  

         

                 

 

Προς 

                Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

          

 



Γενικοί όροι  

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

 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. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του   δραστηριότητες ή βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των   

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 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.  

 Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση του 

υλικού στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ, βαρύνουν τον προμηθευτή.  

 Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και θα επιλεγεί ο 

προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές 

έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.  

 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. 

 Στην περίπτωση την οποία ο ανάδοχος θα έχει εργαστήριο που βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης 

(εσωτερικού ή/και εξωτερικού) και υπάρξει ανάγκη για αποστολή δειγμάτων, για την πλήρη 

οικονομική αποτίμηση των προσφορών, το κόστος της μεταφοράς των δειγμάτων θα βαρύνει 

τον ίδιο. 

 Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά και μηνιαία ανάλογα με τις διενεργούμενες αναλύσεις του μήνα.  

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:  



α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

 β) τιμολόγιο του αναδόχου  

δ) φορολογική ενημερότητα 

 ε) ασφαλιστική ενημερότητα 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,06%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς 

και κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 
 

Ειδικοί όροι 

 

Τεχνικές προδιαγραφές  
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ρητά τα εξής: 

 

1. Ότι αφορά αναλύσεις για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ινών αμιάντου σε δείγματα 

νερού με αναγνωρισμένες μεθόδους της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (US EPA).  

2. Την ακριβή μέθοδο μικροσκοπίας κατά US EPA που χρησιμοποιείται. 

3. Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου. 

4. Τον απαιτούμενο όγκο δείγματος και το υλικό κατασκευής της φιάλης που θα περιέχει το 

δείγμα. 

5. Αν η συγκεκριμένη δοκιμή είναι διαπιστευμένη κατά ISO 17025. 

6. Ότι στα αποτελέσματα θα υπάρχει διαχωρισμός τουλάχιστον μεταξύ ολικών ινών αμιάντου και 

ινών >10 μm.  

7. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και αποστολής των αποτελεσμάτων από την στιγμή παραλαβής των 

δειγμάτων. 

 

Η Σύμβαση θα είναι χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών και τα δείγματα θα είναι σαράντα πέντε (45) 

χωρισμένα σε εννέα (09) εκστρατείες δειγματοληψίας των πέντε (05) δειγμάτων, κατά το δυνατό 

αναλογικά διευθετημένες εντός του συμβατικού χρόνου, δηλαδή περίπου ανά τετράμηνο. Θα 



υπάρξει δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης 50% σε χρόνο και αριθμό δειγμάτων, αν 

αυτό απαιτηθεί, αλλά και μόνο επέκτασης 50% σε χρόνο. 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης 

Ο προϋπολογισμός για την διενέργεια αναλύσεων ινών αμιάντου σε σαράντα πέντε (45) δείγματα 

νερού σε βάθος τριετίας εκτιμάται στις πέντε χιλιάδες οχτακόσια πενήντα ευρώ (5850 €), πλέον 

ΦΠΑ. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για αύξηση του αριθμού των δειγμάτων μέχρι 50% με 

κατάλληλη αιτιολόγηση, οπότε ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε μέγιστες τιμές σε οχτώ 

χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (8775 €). 

 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών, Διαχείρισης  Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και  

ώρες: τηλ 2310 966967, 968, - 969, 971, 972, 928, Fax  2310 969430 promithiesfax@eyath.gr  

   

 

 

 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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