
 

                                                                                     

    Θεσσαλονίκη 30/9/2019 

     Αρ. πρωτ.  20256 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια 550 κιλών βρώσιμου γράσου 

 

 

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

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια 550 κιλών βρώσιμου γράσου για τις ανάγκες 

των αντλιοστασίων ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, Δενδροποτάμου και Καλοχωρίου, προϋπολογισμού 

επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€), πλέον ΦΠΑ. 

 
 

 
Προσκαλεί 

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

10/10/2019 και ώρα 13.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 

 

 

 

         
                          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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Ειδικοί όροι 

Τεχνικές προδιαγραφές βρώσιμου γράσου για τα αντλιοστάσια Δενδροποτάμου και 

Καλοχωρίου  

 

Α. Γενικές απαιτήσεις ποιότητας  

Η παραγωγός εταιρεία του λιπαντικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2001 ή κατά ISO 9001:2000, για 

τον σχεδιασμό, παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία λιπαντικών.  

Β. Τεχνικές απαιτήσεις ποιότητας  

Το προσφερόμενο λιπαντικό θα είναι κατάλληλο για τη χρήση που αναφέρεται, σύμφωνα με 

τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή θα αναφέρονται απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, οι Διεθνείς 

Κανονισμοί-Πρότυπα  σύμφωνα με τα οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο λιπαντικό και ο 

προμηθευτής οφείλει να υποβάλει μαζί με την προσφορά του και ένα αντίγραφο αυτών (Technical 

data). 

 Επίσης θα υπάρχει, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας εν ισχύει για το 

παρεχόμενο λιπαντικό, από αναγνωρισμένο οίκο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού (Approvals 

certificate). 

 

Γ. Ειδικές απαιτήσεις & χαρακτηριστικά  

Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση: 550 κιλά 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά:  

 Βρώσιμο λιπαντικό με πιστοποιητικό καταλληλότητας NSF H1 (ή αντίστοιχο) για χρήση σε 

μηχανήματα όπου είναι πιθανή η επαφή λιπαντικού με τρόφιμο. 

 Βάσης αλουμινίου 

 

Δ. Περιεχόμενα προσφοράς υποψήφιου προμηθευτή 

1. Τεχνική προσφορά  

     Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Διαγωνιζομένου θα περιέχει υποχρεωτικά τα κάτωθι: 

1. Τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου προϊόντος (Εδώ περιλαμβάνονται οι πλήρεις 

τεχνικές περιγραφές και τα Τεχνικά Φυλλάδια).  

2. Πιστοποιητικά ποιότητας (Approvals). 
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3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας NSF H1 (ή αντίστοιχο) για χρήση του προσφερόμενου 

γράσου σε μηχανήματα όπου είναι πιθανή η επαφή λιπαντικού με τρόφιμο. 

4. Μεταφρασμένο και επίσημα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κατά ISO 9001 : 2000 ή ISO 

9001 : 2001 πιστοποιητικού, του Εργοστασίου κατασκευής των λιπαντικών 

5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια η ποσοτική παράδοση των 

λιπαντικών το πολύ εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη ζήτηση τους. 

  2.Οικονομική προσφορά  

Εδώ περιλαμβάνεται η τιμή ανά κιλό για το προσφερόμενο προϊόν.  Οι τιμές θα πρέπει να 

δίνονται σε ΕΥΡΩ (€)+ΦΠΑ. Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η 

Ελληνική, ενώ των τεχνικών εγχειριδίων η Ελληνική ή η Αγγλική. Έγγραφα που θα υποβληθούν σε 

άλλη γλώσσα δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα θεωρούνται ως μη παραδοθέντα. Μεταφράσεις 

οποιουδήποτε εγγράφου (π.χ. απλού κειμένου, πιστοποιητικών, εγκρίσεων, βεβαιώσεων, κτλ) όπου 

απαιτούνται, θα είναι επίσημα επικυρωμένες. 

 

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. 

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.  
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 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 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  
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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. Κωνσταντίνο 

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

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 966753, 2310 966972, email papk@eyath.gr  

promithies@eyath.gr 

 

 

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

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
α/α 

 
 

Νικόλαος Βακαλφώτης 
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