
                                                            
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

Θεσσαλονίκη 10/03/2020 

Αρ. πρωτ. 5626 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:     Οικονομικών  

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ε. Παχατουρίδου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:        2310 966968 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού 

 CPV 64110000-0, 64112000-4 

 

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

ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού 

 

Προσκαλεί 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα 

με τα παρακάτω οριζόμενα, μέχρι τις 20.03.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  στο 

Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΕΥΑΘ ΑΕ στη διεύθυνση Εγνατίας 127, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη. 

 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 130.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε., 

Τσιμισκή  98, 4ος όροφος  στις 23.03.2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν πρωτ. ΓΔ 170/4269 απόφαση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου  της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 

Άρθρο 1:  Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και ειδικότερα η 

ομαδική αποστολή των λογαριασμών (απόδειξη- ειδοποίηση) της ΕΥΑΘ Α.Ε. προς τους 

πελάτες της ζώνης ευθύνης της, με βάση την προκαθορισμένη από την εταιρεία διαδικασία 

τιμολόγησης και αποστολής των εν λόγω λογαριασμών. 

2. Η παροχή υπηρεσιών θα καλύπτει τις ανάγκες διανομής λογαριασμών για έξι (6) μήνες 

και θα ακολουθεί τη ροή της έκδοσης των λογαριασμών. Ο εκτιμώμενος όγκος λογαριασμών 

είναι 765.000 τεμάχια. 

3. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ 

(130.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 

4. Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες. 

5. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 



Άρθρο 2: Δομή προσφορών – Γενικοί κανόνες 

1. Ο φάκελος προσφοράς οφείλει να είναι σφραγισμένος και να αποτελείται από δύο 

αυτοτελείς, σφραγισμένους υποφακέλους: α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς και β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Όλοι οι φάκελοι θα αναγράφουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 

2. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, 

Τσιμισκή  98, 4ος όροφος από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Κατά τη διαδικασία 

αποσφράγισης δύνανται να παρευρίσκονται οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν 

προσφορά, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. και Αποθηκών. 

4. Κατόπιν γνώμης της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ θα 

αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας που υπέβαλε παραδεκτή 

προσφορά και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Αυτός θα κληθεί να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης θα ελεγχθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και εφόσον 

διαπιστωθεί ότι είναι ορθά και πλήρη, η ανάθεση θα εγκριθεί, έπειτα από γνώμη της 

Επιτροπής, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ. Αν δεν προσκομιστούν εγκαίρως τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι ορθά και πλήρη η ανάθεση θα 

γίνει στον δεύτερο μειοδότη, ακολουθούμενης της ίδιας ως άνω διαδικασίας. 

 

Άρθρο 3: Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ ως κάτοχοι ειδικής άδειας για την παροχή ταχυδρομικών 

υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ. 

2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού 

αντικειμένου της παρούσας. 

3. Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν σύστημα ανάγνωσης 

QRcode. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας» σύμφωνα με 

το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 ή άλλο ισοδύναμο. 

4. Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ή 

ίσο με ποσοστό 50% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), είτε κατά την 

αμέσως προηγούμενη της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας ετήσια διαχειριστική 

χρήση (2018) ή μέσο όρο κύκλου εργασιών τις τελευταίες τρεις (3) ετήσιες διαχειριστικές 

χρήσεις (2018-2017-2016). 

 

Άρθρο 4: Περιεχόμενου φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς 

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών 

συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής του 

οικονομικού φορέα ή του νομίμου εκπροσώπου του περί συμμόρφωσης με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας (άρθρο 3). 



 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής του 

οικονομικού φορέα ή του νομίμου εκπροσώπου του περί μη συνδρομής στο 

πρόσωπο του των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 

2. Οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να 

έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο: (α) «Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ως ..... της 

εταιρίας......, που εδρεύει στην οδό ........,δηλώνω ότι η εταιρεία ..…..είναι εγγεγραμμένη στο 

Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ ως κάτοχοι ειδικής άδειας για την παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ καθώς και στο 

(επαγγελματικό ή εμπορικό) μητρώο.  

Επίσης δηλώνω ότι η εταιρεία .... διαθέτει και χρησιμοποιεί σύστημα ανάγνωσης QRcode και 

διαθέτει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001: 2008 ή άλλο ισοδύναμο.  

Επίσης δηλώνω ότι η εταιρεία  διαθέτει γενικό ετήσιο κύκλο ......... κατά την αμέσως 

προηγούμενη της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας ετήσια διαχειριστική χρήση 

(2018) ή μέσο όρο κύκλου εργασιών τις τελευταίες τρεις (3) ετήσιες διαχειριστικές χρήσεις 

(2018-2017-2016) ……» 

(β) «Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ως ..... της εταιρίας......, που εδρεύει 

στην οδό ........,δηλώνω ότι δεν συντρέχει κανένας από τους αναφερόμενους στο άρθρο 73 

παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού, τόσο ως προς την εταιρεία όσο και ως προς 

τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016». 

 

Άρθρο 5: Περιεχόμενου φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

1. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται σε έγγραφο του οικονομικού φορέα και θα 

περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο φακέλου προς διανομή καθώς και τη 

συνολική προσφερόμενη τιμή για τη διανομή 765.000 λογαριασμών κατανάλωσης νερού. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, που 

ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

3. Η συνολική προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., έως δύο δεκαδικά 

ψηφία (η προσφερόμενη τιμή ανά φάκελο μπορεί να έχει έως τρία δεκαδικά ψηφία). Οι τιμές 

των προσφορών δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης Στην τιμή περιλαμβάνονται και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση και κράτηση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά Kατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου 

1.  Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 

ανάδοχος»), υποβάλλει μετά από πρόσκληση της ΕΥΑΘ Α.Ε. εντός συγκεκριμένης 

προθεσμίας που θα ταχθεί τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή του 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 της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

 Πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, υπό εκκαθάριση 

ή ότι δεν βρίσκεται σε αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  



 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με την 

οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για την παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή 

αντίγραφο της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο 

αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο. 

 Βεβαίωση της ΕΕΤΤ πιστοποίησης του δικτύου του στο οποίο περιλαμβάνεται 

πλήρης κατάσταση του δικτύου της επιχείρησης. 

 Ισολογισμούς ή, εάν ο οικονομικός φορέας δεν έχει υποχρέωση σύνταξης 

ισολογισμού, άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του, που τηρούνται σύμφωνα με 

την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του, από τα οποία να προκύπτει ο 

απαιτούμενος από το άρθρο 3 της παρούσας γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών. 

 

Άρθρο 7: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης-Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.., και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

2. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνεται, 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, 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) τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα έναντι 

του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

4. Κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους 

ακόλουθους όρους:  

 Οι  λογαριασμοί θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο, εμφακελωμένοι από  τα 

Κεντρικά Γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή από άλλο χώρο που θα υποδείξει η ΕΥΑΘ Α.Ε., 

δύο φορές την εβδομάδα, σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. Ο κάθε φάκελος 

θα φέρει τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη, θα είναι 

μεγέθους C6/C5 11,4 Χ 22,9 εκατοστών και βάρους έως 20 γραμμαρίων.  

 Η επίδοση των λογαριασμών θα γίνεται στη διεύθυνση που αναγράφεται σε αυτούς 

και θα ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή τους. Οι φάκελοι 

θα τοποθετούνται εντός της εισόδου της οικοδομής, στο κοινόχρηστο 

γραμματοκιβώτιο, ή σε εμφανές σημείο, προκειμένου  να παραδίδονται με ασφάλεια 

στους καταναλωτές. Σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου στην οικοδομή, οι φάκελοι 

θα τοποθετούνται στην θύρα εισόδου, ή σε άλλο ασφαλές σημείο. Στις 



μονοκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών με αυτοτελή είσοδο, οι φάκελοι θα 

τοποθετούνται εντός των γραμματοκιβωτίων ή στην είσοδο κάθε κατοικίας.  

 Εάν η διεύθυνση αποστολής είναι ανύπαρκτη, ή είναι αδύνατο να εντοπισθεί, τότε η 

επιστολή θα επιστρέφεται στα γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε. άμεσα (εντός τεσσάρων 

ημερών από την παραλαβή της) ΑΤΕΛΩΣ, με συμπληρωμένη επί του φακέλου την 

αιτία επιστροφής (αλλαγή διεύθυνσης, άγνωστος παραλήπτης κλπ.). Τα τέλη 

επαναποστολής θα βαρύνουν την ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 

Άρθρο 8: Ποινικές Ρήτρες 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη των 

προθεσμιών που τίθενται από την παρούσα και βάσει των οδηγιών του αναθέτοντος φορέα 

για τη διανομή κάθε παρτίδας λογαριασμών, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου ποινικές 

ρήτρες που δεν μπορούν να ξεπερνούν το 3% της αξίας της σύμβασης, μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα.  

2. Σε περίπτωση παράδοσης του φακέλου σε διαφορετική διεύθυνση από την 

αναγραφόμενη επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1€ ανά φάκελο.  

 

Άρθρο 9: Κρατήσεις  

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και 0,02% υπέρ 

του Δημοσίου, οι οποίες υπολογίζονται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. 

 

Άρθρο 10: Προστασία Ιδιωτικής ζωής και Προσωπικών Δεδομένων Καταναλωτών 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).  

2. O ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης να διασφαλίζει 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών και την προστασία 

της ιδιωτικής τους ζωής. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κ.Γρηγοράσκου στο 

τηλ.2310966839.  

  

Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 

                                                                            


