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            Θεσσαλονίκη 18/10/2019 

             Αρ. πρωτ.   21800 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων, ερμαρίων και απαγωγού 

αερίων  

 

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

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την «Προμήθεια και Τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων, 

ερμαρίων και απαγωγού αερίων» για την διαμόρφωση εργαστηριακού χώρου στο Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), 

 

Προσκαλεί 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται 

το αντικείμενο του διαγωνισμού, στη  διεύθυνση στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Έως την 4
η
 Νοεμβρίου  2019 και ώρα 13.00. 

 

 

Εκτιμώμενος συνολικός  προϋπολογισμός  14.000,00  € πλέον ΦΠΑ. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Επιτοίχιος Πάγκος 2,20+2,70+2,50 x 0,75 x 0,90 m (3 πλευρές) και θα περιλαμβάνει: 

 1 συρταριέρα/πλευρά και  

 Τα υπόλοιπα ερμάρια 

 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 

& Αποθηκών 

Πληρ.  Χρ. Τσελεγκαρίδου 

Τηλ.   2310 966928 

Fax  2310 969430  

E mail promithies@eyath.gr 

 

 

 

 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
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2.  Επιτοίχιος Πάγκος 3,50 x 0,75 x 0,90 m και θα περιλαμβάνει: 

 2 ντουλάπια 

 Νεροχύτη 0,60 x 0,40 m και 

 Εργαστηριακό κρουνό ζεστού/κρύου 

3. Κεντρικός Πάγκος 1,50 x 1,20 x 0,90 και θα περιλαμβάνει: 

 1 θέση εργασίας/πλευρά 

 1 συρταριέρα/πλευρά 

 1 ντουλάπι/πλευρά 

4. Απαγωγός αερίων βαρέως τύπου 1,50 x 0,80 x 2,30 m και θα περιλαμβάνει: 

 1 νεροχύτη 

 Παροχή νερού/αερίου 

 Φωτισμό 

 Απορρόφηση 

 Πρίζες στεγανές 

5. Έξι (6) κρεμαστά ερμάρια 2,40+ 2,40 x 0,30 x 0,72 m (3 με πόρτα και 3 με βιτρίνα) 

 

Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να είναι σιδηροκατασκευές με επιφάνεια εργασίας τύπου 

durcon. Όλα τα συρτάρια και πορτόφυλλα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμό soft close. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης παρόμοιων 

συστημάτων. Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων στην Ελλάδα συστημάτων  του ίδιου 

προμηθευτή στα οποία παρέχεται και τεχνική υποστήριξη. 

2. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος. 

3. Επιπλέον, να δηλώνεται η δέσμευση του προμηθευτή για τυχόν επιδιορθώσεις στην 

περίπτωση που ζητηθεί. 

4. Ο χρόνος παράδοσης θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα έξοδα μεταφοράς και η παράδοση εμπεριέχονται στην 

προσφερόμενη τιμή 
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Β. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Στο Εργαστήριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης 

(όπισθεν Σιδενόρ). 

 

Γενικοί όροι  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

 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. 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

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, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την 

ημερομηνία της πρόσκλησης. 

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  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει 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. και τίτλος) 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρείς μήνες από την ημερομηνία 

λήξης υποβολής των προσφορών) 

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 
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-   Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της προμήθειας. 

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

προσφέρων με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους συνημμένους ειδικούς και γενικούς όρους.  

-   Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί  συνολικά. 

Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και να δηλώνεται ρητά και η τιμή για 

απεγκατάσταση, μεταφορά και επανεγκατάσταση υπάρχοντος κεντρικού πάγκου σε 

διαφορετικό χώρο του εργαστηρίου.  

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

θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

-   Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 

- Ο ανάδοχος, 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 Φ.Π.Α.  

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

Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παραλαβής. 

-   Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

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

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα
 
Σερετούδη Γ. ή στον κα Κατσιάπη 

Σ. στα  τηλ. 2310 966501/722308.  

 

 

   

 

 
Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


