
 

                                                                                     

    Θεσσαλονίκη 15/3/2019 

     Αρ. πρωτ.  6123 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείων και γραφικής ύλης για την κάλυψη των 

αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών 

 

 

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

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια αναλωσίμων γραφείων και γραφικής ύλης για 

την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, (CPV 30192000-1), 

προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), πλέον ΦΠΑ 

 
 

Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Πέμπτη 

28/3/2019 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 
E mail promithies@eyath.gr  

                           

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Ειδικοί όροι 

 

Πίνακας αναλώσιμων υλικών γραφείων 

 

  Είδος 
Μονάδα  

μέτρησης 
Προσφερόμενη τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 
Παρατηρήσεις 

          

1 Βάση επιτραπέζιου ημερολογίου μεταλλική "     

2 Βάση σελοτέιπ "     

3 Διατρητήρας (μικρός) "     

4 Διαχωριστικά για κλασέρ 10 χρωμάτων πακέτο     

5 Διορθωτικό ποντίκι       

6 Διορθωτικό υγρό (διπλό) τεμάχιο     

7 Εξολκέας συνδετήρων       

8 Ευρετήρια για κλασέρ (πλαστικά) σε Α4 "     

9 Ευρετήρια για κλασέρ (χάρτινα) σε Α4 "     

10 Θήκες ζελατίνης με άνοιγμα (100 τεμ.) "     

11 
Θήκες πλαστικές διαφανείς με τρύπες (100 
τεμ.)       

12 
Κλασέρ 4 Χ 28 Χ 32 με πλαστικό κάλυμμα 
skag τεμάχιο     

13 
Κλασέρ 8 Χ 28 Χ 32 με πλαστικό κάλυμμα 
skag "     

14 Κόλλα υγρή σε σωληνάριο UHU "     

15 Κολλητική ταινία σελοτέιπ "     

16 Κουτί με λάστιχο (με ράχη 11 cm) "     

17 Κουτί με λάστιχο (με ράχη 5 cm) "     

18 Κουτί με λάστιχο (με ράχη 8 cm) "     

19 Μαρκαδόρος διαγραμμίσεως διαφ. χρωμ. τεμάχιο     

20 
Μαρκαδόρος λεπτής γραφής FABER-
CASTEL 499 "     

21 
Μαρκαδόρος μεσαίας γραφής αδιάβροχοι 
διαφ.χρωμ. "     

22 
Μαρκαδόρος παχείας γραφής αδιάβροχοι 
διαφ.χρωμ. "     

23 Μολύβια ξύλινα       

24 Ξυστρες μεταλλικες       

25 
Στυλό διαρκείας PILOT BPS -GP ή G-2.ή 
uniball Signo "     

26 Συνδετήρες συρραπτικών μηχανών Νο 64 πακέτο     

27 Συνδετήρες χάρτου 50 cc (φουρκέτα) "     

28 Συνδετήρες χάρτου Νο 3 "     

29 Συνδετήρες χάρτου Νο 4 "     

30 Συνδετήρες χάρτου Νο 5 "     

31 Συρραπτική μηχανή Νο 126 τεμάχιο     

32 Συρραπτική μηχανή Νο 64 "     

33 Ταινία συσκευασίας πλάτους 3 cm "     
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34 Ταινία συσκευασίας πλάτους 5 cm "     

35 
φάκελλος με έλασμα πλαστικός διάφορα 
χρώματα       

36 Φάκελλος με λάστιχο (πρεσπάν) "     

37 Φάκελλος με πτερύγια "     

38 χάρακας πλαστικοί 30 cm "     

39 
Χαρτάκια αυτοκόλλητα (υπενθύμισης)  5 Χ 
7,5 cm "     

40 
Χαρτάκια αυτοκόλλητα (υπενθύμισης)  7,5 
Χ 7,5 cm "     

41 Χαρτί μηχανογραφήσεως Α3 πακέτο     

42 Χαρτί μηχανογραφήσεως Α4 "     

43 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α3   "     

44 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 80 gr   "     

45 Χαρτοκόπτης τεμάχιο     

46 Ψαλίδι (μετρίου μεγέθους) "     
 

1. Οι τιμές που θα υποβληθούν είναι δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

2. Η παράδοση της παραγγελίας από τον προμηθευτή δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις δυο (2) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας του κατά περίπτωση Τμήματος της ΕΥΑΘ 

Α.Ε. 

3. Τα αναλώσιμα του πίνακα παραδίνονται βάσει των τμηματικών παραγγελιών στην διάρκεια της 

σύμβασης όπως αυτές καθορίζονται από την ανάγκη κάλυψης τρεχόντων αναγκών.  

4. Δυνατότητα αυθημερόν παράδοσης σε παραγγελίες επειγουσών περιπτώσεων. 

 

 

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. 
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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 του 

υλικού στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ, βαρύνουν τον προμηθευτή.  

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

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

με βάση τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.  

 Η προσφερόμενη τιμή των αναλωσίμων θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά. 

 Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  θεωρείται ότι 

έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

 Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών - ΔΥ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παραλαβής. 

 Το κόστος μεταφορικών επιβαρύνει την ανάδοχο εταιρεία. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 

 Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής 

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

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:  

α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
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 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). 

 

 

 

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

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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