
 
                         

                                                                                     

       Θεσσαλονίκη 1/3/2019 

                    Αρ. πρωτ.  5009 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός 

επαγγελματικού πλυντηρίου σκευών χημικού εργαστηρίου στη ΜΚΑ, (CPV 42959000-3) 

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

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια και εγκατάσταση ενός επαγγελματικού 

πλυντηρίου σκευών χημικού εργαστηρίου στη ΜΚΑ, (CPV 42959000-3), συνολικού 

προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) πλέον ΦΠΑ 

 
 

Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 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 

 

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. 

 

  
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 
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 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.  

 Εγγύηση συμμετοχής 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου 

περιλαμβάνουν 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.  

πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  τίτλος)  και  την  καταληκτική  ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, 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. 

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

εγκατάσταση του πλυντηρίου η οποία θα γίνει επιτόπου στο Χημικό Εργαστήριο της ΜΚΑ της 

ΒΙΠΕΘ, βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 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. 
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 Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 

 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, 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 ΦΠΑ. 

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 - Περιγραφή 
 
Το πλυντήριο θα χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό και ξήρανση υάλινων και πλαστικών σκευών, θα 

είναι κατάλληλων διαστάσεων για το χώρο του Εργαστηρίου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται παρακάτω: 

 
 Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών 
1 Εξωτερικές διαστάσεις 

(περίπου) 
Μήκος : 60 cm 
Πλάτος : 60 cm 
Ύψος : 82-85  cm 
Να μπορεί να  τοποθετηθεί και κάτω από πάγκο εργασίας  

2 Χωρητικότητα θαλάμου Περίπου 130-150lt 
3 Υλικό Κατασκευής 

Εξωτερικά:  
Εσωτερικά: 

 
Ανοξείδωτος Χάλυβας και ο χώρος πλύσης ανθεκτικός 
σε υψηλές θερμοκρασίες, αλκαλικά και όξινα υγρά 

4 Μόνωση Κατασκευασμένο με διπλά τοιχώματα, ώστε να 
εξασφαλίζει άριστη μόνωση και ελάχιστο θόρυβο  

5 Άνοιγμα πόρτας  Η πόρτα του θαλάμου να ανοίγει από μπροστά και έως 
την οριζόντια θέση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
επιφάνεια φόρτωσης-εκφόρτωσης των υλικών. Το 
παρέμβυσμα της πόρτας να στεγανοποιεί πλήρως το 
θάλαμο 

6 Κάνιστρα  
 

Να διαθέτει σύστημα σύζευξης άνω κάνιστρου και 
συρόμενων κανίστρων. 
Θα συνοδεύεται από τουλάχιστον 6 συρόμενα κάνιστρα 
για πλύση ογκομετρικών φιαλών και σιφωνίων και ειδικά 
κάνιστρα για καθαρισμό κάθε είδους εργαλείων 
ξεχωριστά (Ενδεικτικά: δοσομετρικοί σωλήνες, κωνικές 
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φιάλες, ογκομετρικές φιάλες, ποτηρια ζέσεως, πιπέτες, 
δοκιμαστικοί σωλήνες κ.λ.π.) 

7 Προγράμματα Πλύσης 
 

Απαιτούμενα Προγράμματα για : 
 Ανόργανη Χημεία 
 Οργανική Χημεία 
 Κανονικό 
 Κανονικό με ουδετεροποίηση 
 Ειδικό-Θερμική απολύμανση στους 93°C 
 Θερμική απολύμανση στο ξέβγαλμα  

Τα προγράμματα καθαρισμού να περιλαμβάνουν στάδια : 
 Πρόπλυση (με οξύ ή χωρίς) 
 Κυρίως πλύση μία ή δύο με απορρυπαντικό σε 

θερμοκρασία από 60-93°C (κατ’ επιλογή), και 
 Θερμική απολύμανση (κατ’ επιλογή) 
 Πρώτο ξέβγαλμα και παροχή ουδετεροποιητικού 

υγρού 
 Δεύτερο ξέβγαλμα με νερό βρύσης ή απιονισμένο 

νερό (κατ’ επιλογή) 
 Τρίτο ξέβγαλμα με νερό βρύσης ή απιονισμένο νερό 

(κατ’ επιλογή) 
 Στέγνωμα σε θερμοκρασία από 60-93°C (κατ’ 

επιλογή) 
 

8 Στέγνωμα σκευών Το στέγνωμα των σκευών να γίνεται με προαιρετική 
επιλογή του σχετικού πλήκτρου 
Η διάρκεια στεγνώματος να είναι περίπου 10 λεπτά. Το 
στέγνωμα να ξεκινά αμέσως μετά το στάδιο της πλύσης 

9 Χειρισμός, Ενδείξεις  
 

Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής λειτουργίας και  
δυνατότητα μεταβολής των παραμέτρων πλύσης 
Ο πίνακας χειρισμού να είναι ηλεκτρονικός με ψηφιακές 
ενδείξεις χρόνου λειτουργίας και θερμοκρασίας, φάσης 
προγράμματος καθώς και ενδείξεις ελέγχου βλάβης 
Έλεγχος θερμοκρασίας μέσω δύο αισθητήρων μέσα στον 
θάλαμο πλύσης. Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης 
εσωτερικής θερμοκρασίας θαλάμου μέσω των 
αισθητήρων. 

10 Βραχίονες 
 

Να διαθέτει δύο επίπεδα πλύσης με ανοξείδωτους 
βραχίονες εκτόξευσης νερού για πλήρη σάρωση του 
χώρου πλύσης και ιδανική διασπορά της δέσμης νερού. Η 
πλύση των σκευών να γίνεται με την εκτόξευση νερού 
από βραχίονες τροφοδοτούμενους από ισχυρή αντλία 
ανακύκλωσης. 
 

11 Αποσκληρυντής νερού Να διαθέτει ενσωματωμένο αποσκληρυντή νερού για 
κρύο και ζεστό νερό 65° για τον όσο δυνατόν καλύτερο 
καθαρισμό χωρίς στίγματα των σκευών 
Η αναγέννηση του αποσκληρυντή να γίνεται με 
ενδεικτική λυχνία κορεσμού πάνω στον πίνακα χειρισμού 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος λειτουργίας. 

12 Θυρίδες/Δοσομετρικές Αντλίες  για απορρυπαντικό σε σκόνη  
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 για λαμπρυντικό υγρό για το τελευταίο ξέβγαλμα 
για ουδετεροποιητικό υγρό 
για επιπρόσθετα υγρά απορρυπαντικά  

13 Φίλτρανση Νερού 
 

Να διαθέτει σύστημα  φίλτρανσης του νερού στην 
παροχή και στον θάλαμο πλύσης 
Να υπάρχουν ξεχωριστές αντλίες κυκλοφορίας και 
αποχέτευσης νερού για άριστα υγιεινή πλύση 
Το πλυντήριο να  είναι εξοπλισμένο με τρεις βαλβίδες 
νερού -για κρύο-ζεστό νερό και απιονισμένο νερό  
Να διαθέτει στάνταρντ εξοπλισμό αντλίας για σύνδεση 
με απιονισμένο νερό στήλης με αισθητήρα έλλειψης 
νερού και αυτόματο σταμάτημα 

14 Ασφάλεια Να διαθέτει ηλεκτρικό κλείδωμα ασφάλειας πόρτας 
Να υπάρχει προειδοποιητικός ήχος λήξης προγράμματος 

15 Ενέργεια Μειωμένη κατανάλωση Ενέργειας 
H συνολική ωριαία ισχύς θέρμανσης του πλυντηρίου 
είναι περίπου έως 10 KW.  

 
Γενικές απαιτήσεις 

Το πλυντήριο θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης ποιότητας και στιβαρής κατασκευής, 

ασφαλούς λειτουργίας και θα φέρουν εγκρίσεις τύπου και σήμανση CE κατά την Οδηγία 

2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται επίσης και κάθε 

άλλο υλικό, παρελκόμενο, εργασία και υποχρέωση που περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα 

προδιαγραφή για την πλήρη παραλαβή της προμήθειας και θα συνοδεύεται από : 

 
 Πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής και την απαιτούμενη υποδομή. 

 Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και τελικό έλεγχο 

 Εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον. 

 Εκπαίδευση των χειριστών στη λειτουργία. 

 Έντυπο υλικό οδηγιών λειτουργίας της συσκευής στα ελληνικά. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

 Περιγραφή της παρεχόμενης υποστήριξης για συντήρηση –επισκευή (επιτόπου/στην 

Θεσσαλονίκη / Ελλάδα, χρόνος ανταπόκρισης, άφιξης ανταλλακτικών, ολοκλήρωσης  

επισκευής κλπ) 

 Παρουσίαση ενδεικτικού παραδείγματος  κόστους σημαντικού ανταλλακτικού / συντήρησης  

 Οι δαπάνες  έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση επιτόπου στο Εργαστήριο της  ΜΚΑ θα 

βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 Θα αναφέρεται σαφώς στην προσφορά ο προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης. 

 Η παραλαβή και αποπληρωμή του πλυντηρίου από την ΕΥΑΘ ΑΕ θα γίνει μετά την 

εγκατάσταση και  τη δοκιμαστική λειτουργία ενός (1) μήνα.  
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Φάκελος Δικαιολογητικών Τεχνικής Προσφοράς 

1.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος προς την ΕΥΑΘ στην οποία θα αναφέρει την 

επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο/α) στην οποία κατασκευάζεται ο εξοπλισμός. Εάν οι 

διαγωνιζόμενοι δεν κατασκευάζουν τα προσφερόμενα μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα 

κατασκευασθούν τα είδη με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή του πλυντηρίου, η οποία να δηλώνει ότι 

ο τύπος (μοντέλο) του που προσφέρεται συνεχίζει να παράγεται από το εργοστάσιο κατασκευής 

κατά τον χρόνο κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού. 

3. Τεχνική Περιγραφή -Τεχνικά στοιχεία : πλήρη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού και των 

λειτουργιών, φύλλο  συμμόρφωσης προς τον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών, prospectus και 

τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου κατασκευής,  οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά 

τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, 

φωτογραφίες, πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE του εξοπλισμού, επίσημα μεταφρασμένα στην 

Ελληνική γλώσσα, εφόσον υπάρχουν, ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσει τα εν λόγω 

πιστοποιητικά CE με την προσωρινή παραλαβή των ειδών. 

Στην προσφορά πρέπει να περιγράφονται επίσης οι προδιαγραφές του χώρου, εγκατάστασης, και ότι 

άλλο απαιτείται για τον προγραμματισμό της εγκατάστασης. Η διαμόρφωση του χώρου 

εγκατάστασης ώστε να πληροί τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, θα γίνει από την 

ΕΥΑΘ ΑΕ. 

4. Υπεύθυνη δήλωση προσδιορισμού του διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας, το οποίο θα 

είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη και ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της μηνιαίας δοκιμαστικής 

λειτουργίας.  

5. Υπεύθυνη Δήλωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον  

6. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης από την ανάθεση της σύμβασης.  Ο χρόνος 

παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. 

  

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Επίδειξη λειτουργίας - Εκπαίδευση 

Ο διαγωνιζόμενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, με δικές του δαπάνες  

και κατάλληλο προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει το αντίστοιχο προσωπικό  

που θα του υποδείξει η ΕΥΑΘ σε όλα τα θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και 

περιοδικής συντήρησης (service) της  προσφερόμενης συσκευής.  Η εκπαίδευση θα γίνει στο 
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Αναλυτικό Εργαστήριο της ΜΚΑ, όλα δε τα έξοδα που θα προκύψουν από τις υποχρεώσεις αυτές 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

 

 Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας 

 Για το προτεινόμενο διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζει στην τεχνική 

προσφορά του, ο διαγωνιζόμενος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει 

χωρίς καμιά αποζημίωση ή αμοιβή ή επιβάρυνση εκ μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ: 

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία της συσκευής σε όλο το ως άνω προτεινόμενο χρονικό 

διάστημα και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη / 

εξαρτήματα. 

β.- Ότι κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, και 

με δικές του δαπάνες, την τεχνική υποστήριξη κατά την λειτουργία του εξοπλισμού, 

περιλαμβανομένων των απαραίτητων ρυθμίσεων και επισκευών κάθε μέρους ή ανταλλακτικού 

/εξαρτήματος  κλπ που θα παρουσιάσει βλάβη καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά. 

Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. 

Η τεχνική υποστήριξη αλλά και η περιοδική συντήρηση, θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Οι βλάβες θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου – αν αυτό είναι δυνατόν – είτε στο κεντρικό συνεργείο 

στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή της αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε 

εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία, εφ’ όσον το όργανο είναι δυνατό να μετακινηθεί 

ασφαλώς και θα μεταφέρεται εκεί με έξοδα ή/και ναύλα της προμηθεύτριας εταιρίας. Σ’ αυτή την 

περίπτωση η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται εντός το πολύ 10 εργασίμων ημερών, από την 

έγγραφη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση σε πλήρη 

λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της 

έγγραφης ειδοποίησης. 

γ.- Ότι κατά την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας η ΕΥΑΘ δεν θα 

ευθύνεται για καμιά βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί  η οποία θα προέρχεται από την συνήθη και 

ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, και 

λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. 

 δ.- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, σύμφωνα με την εγγύηση (guarantee) του 

κατασκευαστή (εργοστασιακή εγγύηση), και με δικές του δαπάνες, την άμεση αντικατάσταση κάθε 

μέρους ή ανταλλακτικού/εξαρτήματος/οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει μη επισκευάσιμη βλάβη ή 

φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής. Οι υποχρεώσεις του 

εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. Για τον τρόπο και τους 

χρόνους ανταπόκρισης ισχύουν τα αναφερόμενα στο σημείο β. 
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Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για την  «περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας»  ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Λειτουργίας του εξοπλισμού το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της 

συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας  θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που περιγράφονται ανωτέρω. Ο 

χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά δύο (2) μήνες. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης 

καλής λειτουργίας, ήτοι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργία, την παραλαβή 

και την επιστροφή στον ανάδοχο της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Κωνσταντίνο Κωτούλα, ή στην κα 
Εριφύλη Καλαφάτη στα τηλ. 2310 969482/481.  
 

   

 

 

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

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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