Θεσσαλονίκη 31/12/2019
Αρ. πρωτ. 27069

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2310 966968

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια υλικών αυτοματισμού οίκου Mitsubishi
(CPV: 38800000-3)
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. μετά την πάροδο
απράκτου της προθεσμίας υποβολής προσφορών της από 16/12/2019 αντίστοιχης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών αυτοματισμού οίκου
Mitsubishi» για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης της ΕΥΑΘ Α.Ε.,
Προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφεται το αντικείμενο του διαγωνισμού, μέχρι την 13/1/2020 και ώρα 12:30 στη
διεύθυνση στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς περιέχει τρεις υποφακέλους:
α) υποφάκελο Γενικών Δικαιολογητικών
β) υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς
γ) υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς

Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός 8.300,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί η Προμήθεια υλικών αυτοματισμού
οίκου Μitsubishi» για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ).
Συγκεκριμένα:

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΣ –
ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Οθόνη χειρισμού με κωδικό : GT2710STBD

1 (τμχ)

ΕΕΛΘ

42961200-2

2.

Οθόνη χειρισμού με κωδικό : GT1455QTBDE

1 (τμχ)

ΕΕΛΘ

3.

Οθόνη χειρισμού με κωδικό : GT2310VTBD

1 (τμχ)

ΕΕΛΘ

4.

Κάρτα CPU με κωδικό : Q03UDVCPU

1 (τμχ)

ΕΕΛΘ

5.

Κάρτα επικοινωνίας Ethernet με
κωδικό : QJ71E71-100

2 (τμχ)

ΕΕΛΘ

6.

Κάρτα επικοινωνίας Profibus DP με
κωδικό : QJ71PB92V

1 (τμχ)

ΕΕΛΘ

7.

Κάρτα αναλογικών εισόδων με κωδικό
: L60AD4

1 (τμχ)

ΕΕΛΘ

8.

Κάρτα αναλογικών εισόδων με κωδικό
: NZ2GF2BΝ-60AD4

1 (τμχ)

ΕΕΛΘ

9.

Ράγα καρτών PLC με κωδικό : Q312B

1 (τμχ)

ΕΕΛΘ

2. O ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του
ανωτέρω εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο (υπό)φάκελος (β) της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού:
•

Υπεύθυνη δήλωση

ότι τα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης

ποιότητας και στιβαρής κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας
•

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος προς την ΕΥΑΘ ΑΕ στην οποία θα αναφέρει

την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο/α) στην οποία κατασκευάζεται ο εξοπλισμός
•

Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας

των προσφερόμενων ανταλλακτικών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την
παράδοση τους στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Σε αυτή θα υπάρχει δέσμευση του προσφέροντος προς

την ΕΥΑΘ (προμηθευτή ή κατασκευαστή) ότι είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, με δικές
του δαπάνες, την άμεση αντικατάσταση των ανταλλακτικών που θα παρουσιάσουν βλάβη
ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής. Οι
υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού.
•

Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης από την ανάθεση της σύμβασης. Ο

χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποφάκελος (α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει, 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.


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

προϋπολογισθείσας δαπάνης, δηλαδή 8.300,00 € X 2%= 166,00 €. 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
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.
Για την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων ισχύουν τα ακόλουθα:


Oι προσφορές δίδονται σε ευρώ, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.



Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της προμήθειας.



Στην οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δαπάνες όλων των
υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική
παράδοση των προϊόντων στην ΕΕΛΘ, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή.



Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί συνολικά.



Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική
περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. Τον ανάδοχο
βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.



Οι προσφορές θα ισχύουν για 90 ημέρες.

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 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.
-

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Κορτέση στο τηλ. 2310
969525.
Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής

