Θεσσαλονίκη, 03-12-2018
Αρ. Πρωτ.
36110
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Διεύθυνση:Οικονομικών
Τμήμα: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
Πληροφορίες: N.M. Βογιατζής
Τηλέφωνο: 2310 966972
Email: promithies@eyath.gr

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την εξασφάλιση υπηρεσίας επανελέγχου και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων των
εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης.
(CPV: 79132000-8=Υπηρεσίες πιστοποίησης)
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκειμένου να προβεί
στην ανάδειξη αναδόχου για την εξασφάλιση υπηρεσίας επανελέγχου και πιστοποίησης
ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Ύδρευσης, διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισμού χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350,00
€) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 18-12-2018,
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μμ στην διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος
Τ.Κ. 54622, Θεσ/νίκη
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εξασφάλιση φορέα πιστοποίησης για έλεγχο Τύπου Β
(επανέλεγχος έπειτα από 12 μήνες ) των ακόλουθων ανυψωτικών διατάξεων των εγκαταστάσεων της
Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης.
α/α
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Περιγραφή

Ικανότητα
Kg

ΑΔ8
ΠΟΛΙΧΝΗ- 3000 kg
ΜΕΤΑΛΟΔΕΞΑΜΕΝΗ

Κατασκευή
Έτος
1991

Στοιχειά

KITO
CORP
CF4 848

Κατηγορία
Τύπος
επικινδυνότητας έλεγχο
υ
Υ2

Β

1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
1000 kg
ΒΙΠΕΘ
ΣΙΝΔΟΥ
(ΕΤΒΑ)

1993

PODEM

Υ2

Β

2
3

ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

1000 kg

1998

PODEM

Υ2

Β

4

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΙΩΝΙΑΣ

10000 kg

1991

PODEM

Υ2

Β

5

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2000 kg

2000

PODEM

Υ2

Β

6

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ

1000 kg

1980

ΒΑΡΟΥΛ Υ2
ΚΟ KITO

Β

7

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΙΝΔΟΥ

10000 kg

1991

MEKAT

Υ2

Β

8

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

3000 kg

1978

KITO

Υ2

Β

9

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ

1000kg

1997

ZTE

Υ2

Β

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. οικ. 15085-593-2003-ΦΕΚ 1186/25-8-2003 Κανονισμός
Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων), καθίσταται υποχρεωτικός ο περιοδικός έλεγχος όλων των
ανυψωτικών μηχανημάτων από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους/κοινοποιημένους φορείς ελέγχου, οι
οποίοι έχουν και την αποκλειστική αρμοδιότητα.
Μια τυπική διαδικασία περιοδικού ελέγχου ανυψωτικού περιλαμβάνει τα παρακάτω:


Ο

διαχειριστής/ιδιοκτήτης

του

ανυψωτικού

μηχανήματος

αναθέτει

σε

αναγνωρισμένο/κοινοποιημένο φορέα ελέγχου την επιθεώρηση του.


Εντοπίζονται από τον φορέα ελέγχου οι μη συμμορφώσεις του επιθεωρούμενου ανυψωτικού

σε σχέση με την προδιαγραφή κατασκευής του, λαμβάνοντας υπόψη και ορισμένες επιπρόσθετες
απαιτήσεις της νομοθεσίας. Οι μη συμμορφώσεις καταγράφονται και γνωστοποιούνται επίσημα και
εγγράφως στον ιδιοκτήτη του ανυψωτικού.


Ο ιδιοκτήτης του ανυψωτικού με την σειρά του αναθέτει σε αδειούχο συντηρητή την

αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων. (εργασίες και υλικά που θα απαιτηθούν για την συμμόρφωση
των ανυψωτικών διατάξεων με την κείμενη νομοθεσία θα περιληφθούν σε επόμενο σχετικό αίτημα )


Μετά το πέρας των απαιτούμενων εργασιών, ο φορέας ελέγχου επιβεβαιώνει την ορθή

αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων μέσω επανελέγχου.
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Στις περιπτώσεις αρχικού ελέγχου ο αναγνωρισμένος/κοινοποιημένος φορέας ελέγχου

διενεργεί στατικό και δυναμικό έλεγχο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186Β/2003, όλων των ανυψωτικών
μηχανημάτων με πρότυπα βάρη που προμηθεύει ο ίδιος. Τα βάρη που απαιτούνται είναι α) ονομ.
φορτίο Χ 1,25 για την στατική και β) ονομ. φορτίο Χ 1,1 για την δυναμική δοκιμή.


Ο φορέας ελέγχου προχωρά στην έκδοση πιστοποιητικού αρχικού ελέγχου.

Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλοι οι αναγνωρισμένοι Φορείς Ελέγχου(ΦΕ) οι οποίοι έχουν εγκριθεί
από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με την διαδικασία της 3354/91/8.2.2001(ΦΕΚ 149/Β/2001)
και είναι διαπιστευμένοι για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ45004. Για τον σκοπό αυτό
οι συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης
τους.
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός.
Ο προϋπολογισμός για την ανωτέρω αιτούμενη υπηρεσία, η οποία αφορά τον επανέλεγχο και την
πιστοποίηση 9 ανυψωτικών μηχανημάτων, αναλύεται παρακάτω:
α) Έλεγχος, επιθεώρηση καθώς και έκδοση Πιστοποιητικού: 150 EURO / ΤΕΜΑΧΙΟ πλέον Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός : 9x150€=1350,00€+ΦΠΑ.
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός:1350,00€+ΦΠΑ.
Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης.
Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω εργασίες σε ένα μήνα από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Αντικείμενο υπηρεσίας - Υποχρεώσεις αναδόχου.
α) Αρχική και τελική επιθεώρηση καθώς και έκδοση Πιστοποιητικού των ανυψωτικών διατάξεων.
Ο Π.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των κατά το νόμο απαιτούμενων στοιχείων για
την απρόσκοπτη και ομαλή παροχή των υπηρεσιών καθώς και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων
μέτρων ασφάλειας και υγιεινής για όλη την διάρκεια της συμβάσεως.
Ο Π.Υ. θα οφείλει να λαμβάνει κάθε φορά τα ανάλογα, για την κάθε περίπτωση, μέτρα ασφαλείας,
για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές
και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού
του προσωπικού.
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Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις
μέτρα υγιεινής για το προσωπικό του. Η προμήθεια και η δαπάνη μέσων ασφάλειας και υγιεινής του
εργατοτεχνικού προσωπικού θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Π.Υ.

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.
Λοιποί όροι
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο πάροχος με
τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές.
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.
Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση της προμήθειας.
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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. Κώστα Παπαδόπουλο στο τηλ.
2310966753.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και
στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής
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