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  Θεσσαλονίκη, 20-03-2019 

  Αρ. πρωτ.      6708 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών για την ετήσια εξωτερική συνεργασία για την 

συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ 

Α.Ε.  

(Cpv: 50114000-7: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων) 

 

 

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

με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών για την 

ετήσια εξωτερική συνεργασία για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και των 

βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων ευρώ 

(9.000,00 €) πλέον ΦΠΑ  

 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις 4 

Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

 

Ειδικοί όροι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Εργασίες που σχετίζονται με το όχημα (αφορούν την διάγνωση βλάβης, προληπτική 

συντήρηση κινητήρα, έλεγχος συστημάτων πέδησης, διεύθυνσης, μετάδοσης κίνησης κλπ 

καθώς και επισκευές στα παραπάνω υποσυστήματα). 

     

      
                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. &  Αποθηκών 

Πληρ.  Ν. Μ. Βογιατζής 

Τηλ.   2310 966972 

Fax:   2310 969430 

e mail: promithies@eyath.gr  

                           

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Συγκεκριμένα τα οχήματα είναι: 

Πίνακας 1 Αναλυτικός πίνακας κατηγορίας 1 

α/α Οχήματα Τύπος 

1 ΝΕΜ 3324  ΜΑΝ 33.343F Ν3 - Ανοικτό φορτηγό 

2 ΝΕΜ 7293  MERCEDES 1922K Ν3 - Βυτίο αναρρόφησης 

3 ΝΕΜ 7298  MERCEDES 1922K Ν3 - Βυτίο αναρρόφησης 

4 ΝΕΜ7469  MAN 15.168 Ν3 - Βυτίο αναρρόφησης 

5 ΝΕΜ7470  MERCEDES 2024 Ν3 - Βυτίο απόφραξης 

6 ΝΕΜ7471  MERCEDES 2024 Ν3 - Βυτίο απόφραξης 

7 ΝΕΜ7480  MERCEDES 814 Ν2 - Βυτίο αναρρόφησης 

8 ΝΕΜ7481  MERCEDES 814 Ν2 - Βυτίο αναρρόφησης 

9 ΝΕΜ 9343 DAF 1000 Ν2 - Ανοικτό φορτηγό 

10 ΝΕΝ 1613 STEYR 8S16 Ν2 - Ανοικτό φορτηγό 

11 ΝΕΝ 1614 STEYR 8S16 Ν2 - Ανοικτό φορτηγό 

12 ΝΙΧ 8019 MERCEDES SPRINTER Ν2 - Κλειστό φορτηγό 

13 ΝΚΚ 3810  ΜΑΝ 10.224 Ν2 - Ανοικτό φορτηγό 

14 ΜΕ 71842  MERCEDES ACTROS 2540 ΜΕ - Μικτό βυτίο 

15 ΜΕ 71843  MERCEDES ACTROS 2540 ΜΕ - Μικτό βυτίο 

16 ΜΕ 77504 MAN 26.403 ΜΕ - Μικτό βυτίο 

 

Οι υποψήφιοι θα περιλαμβάνουν στην οικονομική τους προσφορά τιμή ώρας τεχνίτη για 

τις αιτούμενες εργασίες (υποχρεωτική συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα).  

 Το ενδεικτικό κόστος τεχνίτη για τις αιτούμενες εργασίες της κατηγορίας 1  

προϋπολογίζεται στα  40,00€+ΦΠΑ ενώ η συνολικά εκτιμώμενη δαπάνη σε ετήσια βάση 

(σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ιστορικά δεδομένα) κυμαίνεται στα 9000,00€+ΦΠΑ . 

Ο μειοδότης  θα ανακηρυχτεί από τον ακόλουθο τύπο: 

Χ1 = 80 x α1 + 20 x β1, όπου 

α1:  προσφερόμενη τιμή ώρας τεχνίτη για εργασίες εντός συνεργείου,  
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β1: προσφερόμενη τιμή ώρας τεχνίτη για έκτακτες εργασίες που περιλαμβάνουν 

μετάβαση εκτός συνεργείου για μερική ή ολική αποκατάσταση της βλάβης σε όλη την 

διάρκεια του εικοσιτετραώρου.   

Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς  

Όλοι οι υποψήφιοι επίσης επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να : 

 1. Έχουν πλήρες και εξοπλισμένο συνεργείο εντός του ευρύτερου πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης (θα προσκομίσουν την ισχύουσα άδεια λειτουργίας του 

συνεργείου). 

 2. Διαθέτουν εξειδίκευση και εμπειρία στην συντήρηση και επισκευή ανάλογων 

τύπων οχημάτων (θα πρέπει να προσκομίσουν συμβάσεις/ αποδεικτικά/τιμολόγια από 

επισκευές για αντίστοιχο εξοπλισμό). 

 3. Έχουν την δυνατότητα να διαθέσουν κινητό συνεργείο, το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στην πιθανή κλήση του υπευθύνου της ΕΥΑΘ Α.Ε το αργότερο εντός μιας 

(1) ώρας, καθ’ όλο το 24ωρο, καθημερινά  αλλά και Κυριακές και εξαιρετέες, για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων, μικρής κλίμακας, βλαβών που μπορούν να αντιμετωπισθούν εκτός 

του χώρου του συνεργείου.      

 4. Είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη του οχήματος, κατά την διάρκεια των εργασιών, 

σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

5. Κρατούν αρχείο για την επισκευή του οχήματος με συγκεκριμένη κωδικοποίηση. 

6. Δεσμεύονται στην προσφορά τους για παροχή εγγυήσεως τουλάχιστον τριών(3) 

μηνών για τις εργασίες. 

 Για τα παραπάνω 3,4,5,6,7 οι υποψήφιοι θα δεσμεύονται με  σχετική θεωρημένη 

υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσουν εντός του φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’ θα περιέχει υποχρεωτικά τον συνημμένο 

‘ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) ανάλογα συμπληρωμένο.  

Ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή των 

οχημάτων, δύναται να θα προσκομίζει η ΕΥΑΘ Α.Ε. πάντοτε σε συνεννόηση με τον 

αρμόδιο επικεφαλή τεχνικό του συνεργείου οχημάτων. 

 Η παραπάνω υπηρεσία θα επιβλέπεται από σχετική τριμελή επιτροπή 

παρακολούθησης, ορισμένη από το Τμήμα Προμηθειών. Η επιτροπή θα αποτελείται από 
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τεχνικούς σχετικών ειδικοτήτων με το αντικείμενο, η οποία θα εκδίδει τις εντολές εργασίας 

(προγραμματισμένες ή έκτακτες), θα επιβεβαιώνει τις πραγματοποιούμενες εργασίες και θα 

διατηρεί αρχείο αυτών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 

 

Γενικοί όροι 

 

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.  

 

 Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 9.000,00 € X 2%= 180,00 €. Η ισχύς της εγγυητικής θα 

είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον ενός (1) μήνα από την ισχύ της προσφοράς. 

Η Εγγυητική επιστολή θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο 

απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
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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 διακήρυξης/πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού, 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 και ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

  

 

Λοιποί όροι 

 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 

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

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.  

Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% υπερ ΑΕΠΠ. 

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

Προσωπικών Δεδομένων 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Σιδηρόπουλο Λάμπρο 

2310969599. 

 

 

      Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

            Δημήτρης Αλεξανδρής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

 

 

Στοιχεία Επιχείρησης: ……………………………………………………. 

       ……………………………………………………. 

       ……………………………………………………. 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΗ Χ1 

Χ1 

ΕΝΤΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΕΚΤΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

α1 = ……………………. β1 = …………………….. Χ1 = 80 x α1 + 20 x β1 
……………………. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ  

 

                    

              Σφραγίδα/Υπογραφή  
 

 

 

 

 


