
 

                                                                                     

    Θεσσαλονίκη 26/9/2019 

     Αρ. πρωτ.  20020 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την ετήσια παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης   

(CPV 50511000-0) 
 

 

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

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας 

ύδρευσης, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, 

προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€), πλέον ΦΠΑ 

 
 

Προσκαλεί 

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

7/10/2019 και ώρα 13.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

 

Ειδικοί όροι 

 

1. Αντικείμενο υπηρεσίας 

Η υπηρεσία αφορά την επισκευή αντλιών επιφανείας των ακόλουθων τύπων: 

α) Οριζόντιες  μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες.  

β) Κατακόρυφες μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες.  

 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση  Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 
 & Αποθηκών 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972 
Fax   2310 969430 
E mail spypetr@eyath.gr  

                           

 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
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2. Διάρκεια υπηρεσίας 

Η διάρκεια της αιτούμενης υπηρεσίας θα είναι 12 μήνες  από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως 

ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού.  

3. Απαιτήσεις από τα συνεργεία επισκευής αντλιών 

1. Το συνεργείο επισκευών θα πρέπει να έχει, επί ποινής αποκλεισμού, έδρα τον Νομό 

Θεσσαλονίκης. 

2. Το συνεργείο επισκευών θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας (προσκόμιση 

αντιγράφου). 

3. Το συνεργείο επισκευών θα πρέπει να προσκομίσει, επί ποινής αποκλεισμού,  αποδεικτικά 

εμπειρίας επισκευής αντλιών ύδρευσης ανάλογων μεγεθών (τιμολόγια, πιστοποιητικά σχετικής 

εμπειρίας από άλλες εταιρείες, ΔΕΥΑ κλπ). 

4. Το συνεργείο επισκευών πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πλήρη επισκευή 

της αντλίας που θα κληθεί να επισκευάσει χωρίς τη μεταφορά της σε άλλο συνεργείο.  

5. Το συνεργείο επισκευών πρέπει να δύναται να θέτει προς επιθεώρηση, τον προς επισκευή 

εξοπλισμό, όποτε του ζητηθεί από εκπροσώπους της Ε.Υ.Α.Θ.  

6. Το συνεργείο είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη της αντλίας μέχρι την μεταφορά της σε χώρο 

ευθύνης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., χωρίς οικονομική επιβάρυνση.  

7. Το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να διατηρεί αρχείο για την επισκευή της κάθε επισκευασμένης 

αντλίας. 

4. Επισκευή αντλιών 

1. Οι αντλίες  που εξάγονται και μεταφέρονται από την ΕΥΑΘ  στο συνεργείο επισκευής, δεν 

απαιτείται να είναι καθαρισμένες. 

2. Η  αντλία θα καθαρίζεται και αποσυναρμολογείται στο συνεργείο. 

3. Σε καμία περίπτωση  κατά την επισκευή της η αντλία ή μέρη αυτής δεν θα έρχονται σε επαφή 

με εξοπλισμό (εργαλεία κλπ) και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με λύματα ή άλλα 

μολυσματικά μέσα.   

4. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα (και αυτά που απαιτούν αλλαγή)  θα φωτογραφίζονται. 

5. Ο πάροχος θα συντάσσει μια  σύντομη έκθεση -περιγραφή βλαβών η οποία θα αποστέλλεται 

στην Ε.Υ.Α.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή ή με fax. Στην περιγραφή θα αναφέρονται αναλυτικά, ο 

τύπος της αντλίας που πρόκειται να επισκευαστεί, αναλυτικά τα εξαρτήματα που πρέπει να 

αντικατασταθούν, ο χρόνος υλοποίησης της επισκευής και οι εκτιμώμενες ώρες τεχνίτη που θα 

απαιτηθούν. 

6. Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται θα τα προσκομίζει η ΕΥΑΘ. Σε κάθε περίπτωση όμως ο 

ανάδοχος θα δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να καταθέσει σχετική οικονομική προσφορά για την 

προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών η οποία θα γίνεται αποδεκτή από την ΕΥΑΘ 
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εφόσον αποτελεί την συμφερότερη πρόταση.  Η προσφορά θα πρέπει να συντάσσεται και να 

αποστέλλεται στην ΕΥΑΘ σε διάστημα 3 εργασίμων ημερών το μέγιστο.  

7. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος επισκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα ημέρες. Στον χρόνο 

αυτό δεν περιλαμβάνεται η χρονική καθυστέρηση που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών.   

8. Μετά την συναρμολόγηση και την παράδοση της αντλίας, θα πρέπει να παραδίδεται στην 

ΕΥΑΘ φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες κατά την διάρκεια της αποσυναρμολόγησης και 

συναρμολόγησης των νέων εξαρτημάτων που θα αντικατασταθούν). 

 

Τεχνική Προσφορά 

Εντός του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:  

1. Για την διασφάλιση των απαιτήσεων 1,4,5,6,7 της παραγράφου 3, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος 

θα δεσμευτεί προσκομίζοντας σχετική επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση. 

2. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της άδειας 

λειτουργίας του συνεργείου τους. 

3. Αποδεικτικά εμπειρίας επισκευής αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης ανάλογων τύπων 

(τιμολόγια, πιστοποιητικά εμπειρίας από άλλες εταιρείες ύδρευσης, ΔΕΥΑ κλπ). 

 

Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική εκτίμηση του κόστους επισκευής των αντλιών θα βασίζεται στο κόστος ώρας τεχνίτη. 

Κατόπιν αυτού ο κάθε υποψήφιος στην οικονομική προσφορά του θα προσκομίσει υποχρεωτικά το 

κόστος ανά ώρα τεχνίτη σε € + ΦΠΑ.  

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας με το χαμηλότερο κόστος  ανά ώρα 

τεχνίτη. 

 

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 
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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 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. 
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 Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής 

Η τιμολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, ανάλογα με τις διενεργούμενες επισκευές. 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:  

α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

 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 0,07%, 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). 

 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Δημοσθένη 

Κίρτσιο, ή στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης  Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 969593, 2310 966972,  email dkirtsios@eyath.gr, 

promithies@eyath.gr 

 

 

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

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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