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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την ανάδειξη προμηθευτή/ών  συσσωρευτών για ένα (1) έτος 

(CPV: 31430000-9) 

    

Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου/ων οι οποίοι θα προμηθεύουν την 

ΕΥΑΘ ΑΕ με συγκεκριμένους συσσωρευτές για τα οχήματα και τις εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων 

ύδρευσης, στις προσφερόμενες τιμές, για όλη τη διάρκεια των συμβάσεων  που θα συναφθούν για ένα (1) 

έτος,  σύμφωνα με τον πίνακα και τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν,  

προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 

αντικείμενο του διαγωνισμού στη  διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,  Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,   

 Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   Θεσ/νίκη,       

έως  την  Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. 

 Εκτιμώμενος προϋπολογισμός : Έντεκα χιλιάδες (11.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παραγωγός εταιρεία των αιτούμενων συσσωρευτών θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2001 ή κατά ISO 9001: 

2000, για τον σχεδιασμό, παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία λιπαντικών.  Η εν λόγω 

πιστοποίηση θα αφορά τόσο στην κατασκευή, στην διακίνηση και εξυπηρέτηση αλλά και στον 

σχεδιασμό  των προσφερόμενων υλικών.  

Οι προσφερόμενοι συσσωρευτές  πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους γενικούς ευρωπαϊκούς  

κανονισμούς συσσωρευτών και των αποβλήτων αυτών, όπως περιγράφονται από την οδηγία 

2006/66/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι προσφερόμενοι συσσωρευτές  θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε οχήματα, σύμφωνα με τους 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς όπως περιγράφονται και από την οδηγία 2004/104/EC της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή άλλο ισοδύναμο (equivalent) διεθνές πρότυπο, καθώς και την οδηγία ISO 11898 ή SAE J1939 

για κυκλώματα Can Bus.  

 

Β.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Β.1.1 Οι συσσωρευτές πρέπει να έχουν  πληρούν τις παρακάτω ιδιότητες: 

 Να είναι καινούριοι, πρώτης ποιότητας, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών 

ελαττωμάτων. 

 Να είναι κλειστού τύπου, χωρίς πρόσβαση, άνευ συντηρήσεως (Sealed, maintenance-free VRLA-

batteries) (σύμφωνα με το Πρότυπο EN DIN 60095-1 / 1993  ή άλλο ισοδύναμο (equivalent) 

διεθνές πρότυπο), είτε ανοικτού τύπου, ανάλογα με την ζήτηση, όπως αυτή περιγράφεται  στην 

παρ. Β.1.2 

 Οι μπαταρίες ανοικτού τύπου θα προσφέρονται έτοιμες προς χρήση, δηλαδή θα περιλαμβάνεται 

και ο ηλεκτρολύτης. 

 Να συνοδεύεται από τα τεχνικά έγγραφα (Technical data/ Data sheet) για κάθε είδος 

προσφερόμενου συσσωρευτή. 

 Να είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή τυποποίηση συσσωρευτών (ETN). 

 

Β.1.2. Ειδικά χαρακτηριστικά   

Α/Α ΤΑΣΗ (V) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ah) European Type No. (ETN) 
ΕΝΤΑΣΗ                    

A (κατά EN) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

1 12 V 30 530 030 030 180 176x132x168 

2 12 V 52 552 400 047 470 207x175x190 

3 12 V 60 560 409 054 540 242x175x175 

4 12 V 60 560 408 054 540 242x175x190 

5 12 V 70 570 901 076 AGM 760 278x175x190 

6 12 V 74 574 012 068 680 278x175x190 

  7 12 V 95 595 405 083 830 306x173x225 

8 12 V 95 595 901 085 AGM 850 353x175x190 

9 12 V 100 600 402 083 830 353x175x190 

10 12 V 110 610 047 068 680 350x175x239 

11 12 V 120 620 045 068 680 513x189x223 

12 12 V 140 640 103 080 800 513x189x223 

13 12 V 170 670 103 100 1000 513x223x223 

14 12 V 225 725 103 115 1150 518x276x242 
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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». 

 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Επί ποινή απορρίψεως, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσφέρουν προϊόντα 

και τιμές για το σύνολο των 14 κωδικών συσσωρευτών που περιλαμβάνονται στους παραπάνω 

πίνακες. Προσφορά που δεν καλύπτει την απαίτηση αυτή θα απορρίπτεται. 

    Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Διαγωνιζομένου θα αποτελείται υποχρεωτικά από : 

 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της παραγράφου Β1.1 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO 9001:2001 των εταιριών κατασκευής των συσσωρευτών. 

 Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης. 

 Τεχνικοί κατάλογοι (prospectus) για τους  προσφερόμενους συσσωρευτές, στους οποίους θα 

υπογραμμιστούν υποχρεωτικά και ευκρινώς οι τύποι των προσφερομένων συσσωρευτών. 

 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια η ποσοτική παράδοση των 

συσσωρευτών, το πολύ εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη ζήτηση τους, σε οπουδήποτε σημείο 

εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 Υπεύθυνη δήλωση με την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 12 μηνών. 

 

 

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Εδώ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά συμπληρωμένος ο πίνακας τιμών του συνημμένου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ για τα προσφερόμενα προϊόντα με τιμές ανά τεμάχιο. 

     Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€). 

 

Στις άνωθεν τιμές πρέπει να συνυπολογιστεί η εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ΠΔ115/04 

καθώς και το κόστος αποστολής των προϊόντων.  

Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική, ενώ των τεχνικών 

εγχειριδίων η Ελληνική ή η Αγγλική. Έγγραφα που θα υποβληθούν σε άλλη γλώσσα δεν θα 

λαμβάνονται υπ’ όψη και θα θεωρούνται ως μη παραδοθέντα. Μεταφράσεις οποιουδήποτε εγγράφου 

(π.χ. απλού κειμένου, πιστοποιητικών, εγκρίσεων, βεβαιώσεων, κτλ) όπου απαιτούνται, θα είναι 

επίσημα επικυρωμένες. 

Ο υποψήφιος προμηθευτής εγγυάται ότι στα προϊόντα που θα παραδοθούν δεν θα υπάρχουν 

κακοτεχνίες, ούτε θα παρουσιάζουν ατέλειες λόγω σχεδιασμού ή κατασκευής, ούτε αδυναμίες που 

δύναται να παρουσιαστούν, μετά από ορθή χρήση, λόγω δικών του υλικών που θα χρησιμοποιήσει για 

την κατασκευή τους 

       Τυχόν απαιτήσεις που απορρέουν από αυτή την εγγύηση θα αναφέρονται έγκαιρα και ο ανάδοχος 

της σύμβασης θα είναι υπόχρεος, μέσα σε εύλογο χρόνο, να επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει με δικά 

του έξοδα όλα τα ελαττωματικά προϊόντα 
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Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

κάθε στοιχείο σχετικά με τα αιτούμενα είδη, 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 Α.Ε, να 

εξασφαλίσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης τα παρακάτω: 

 

Α) Επίδειξη των προσφερομένων υλικών . 

                         Β) Πλήρη τεχνική παρουσίαση της προσφορά τους .   

 

                Στη περίπτωση που διενεργηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι, για διακρίβωση της συμμόρφωσης 

των υπό παραλαβή προϊόντων με τις τεχνικές προδιαγραφές / πρότυπα της παρούσας προσφοράς, που 

έχουν τεθεί για την κατασκευή τους και τα αποτελέσματα δεν συνάδουν πλήρως με τις παραπάνω 

προδιαγραφές,  τα έξοδα των ελέγχων αυτών και με κάθε  επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων, θα 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο.   

Οι συσσωρευτές πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένοι για εύκολη μεταφορά και 

αποθήκευση. Όσον αφορά την σήμανση, αυτή θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών με 

την εισαγωγή και διάθεση προϊόντων στην Ελληνική αγορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α/Α 
ΤΑΣΗ                 

(Volt) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ah) Προσφερόμενη 

Τιμή τεμαχίου  

σε €  

(Καθαρή αξία) 

Γενική παρεχόμενη 

έκπτωση για συσσωρευτές 

εκτός λίστας( %) 

Ζητούμενη Χωρητικότητα 

1 12 V 30   

2 12 V 52  

3 12 V 60  

4 12 V 60  

5 12 V 70  

6 12 V 74  

  7 12 V 95  

8 12 V 95  

9 12 V 100  

10 12 V 110  

11 12 V 120  

12 12 V 140   

13 12 V 170   

14 12 V 225   

Πίνακας 1 

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις άνωθεν τιμές πρέπει να συνυπολογιστεί η 

εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ΠΔ115/04 καθώς και το κόστος αποστολής των προϊόντων.  
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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. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.  

 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης 

β) τον εκδότη 

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ 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 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. και τίτλος) και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρείς μήνες από την ημερομηνία 

λήξης υποβολής των προσφορών) 

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 

 

-   Επιτρέπεται κατάτμηση της προμήθειας. 

-   Η προσφερόμενη τιμή των υλικών θα δοθεί  ανά μονάδα. 
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-  Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής/ές 

με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος, 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. 

- Ο ανάδοχος, θα κληθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα 

συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον 

Φ.Π.Α.  

-  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  και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

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

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. 

Παπαδόπουλο Κων/νο στο τηλέφωνο: 2310 966753. 

 

  

Ο Διευθυντής Οικονομικών  

  

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
 

 


