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  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια ενός (1) κάτω εδράνου για το αντλιοστάσιο εισόδου, στην 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 
 

 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) 

κάτω εδράνου για το αντλιοστάσιο εισόδου, στην εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θεσσαλονίκης (CPV:44440000-6)  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  

 

Προσκαλεί 

 

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

αντικείμενο του διαγωνισμού έως  την 29/6/2020 και ώρα 13:30μ.μ.,  στη  διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,  Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,   

 Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   Θεσ/νίκη,       

 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

 

 CPV:  44440000-6 

 

Αρθρο 1: Δομή προσφορών – Γενικοί κανόνες 

Ο φάκελος προσφοράς οφείλει να είναι σφραγισμένος και αποτελείται από τρεις αυτοτελείς, 

σφραγισμένους υποφακέλους: α) το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, β) το φάκελο 

της τεχνικής προσφοράς και γ) το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Όλοι οι φάκελοι θα 

αναγράφουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 

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

προσφέρων με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι 
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προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους συνημμένους ειδικούς και γενικούς 

όρους.  

 Το έδρανο θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και  άριστης ποιότητας.  

 Η δαπάνη έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση επιτόπου στην ΕΕΛΘ θα βαρύνουν 

τον ανάδοχο (κατασκευαστή ή προμηθευτή). 

 

 

Αρθρο 2: Δικαιολογητικά συμμετοχής (περιεχόμενο φακέλου) 

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

παρακάτω: 

 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.  

 

Αρθρο 3: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής προσφοράς 

Η Οικονομική Προσφορά θα περιλαμβάνει τη συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς το ΦΠΑ.  

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. 

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. 

 

Αρθρο 4: Κρατήσεις και GDPR 

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

συμβατικού τιμήματος 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων (GDPR). 

 

Αρθρο 5:  Περιεχόμενου φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος προς την ΕΥΑΘ στην οποία θα αναφέρει την 

επιχειρηματική μονάδα του (εργοστάσιο/α) στην οποία κατασκευάζεται ο εξοπλισμός. 

Εφόσον δεν θα κατασκευάσει ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική μονάδα, 

στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρεται η άλλη επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

Επίσης θα επισυναφθεί και Υπεύθυνη Δήλωση τους, ότι η κατασκευή του τελικού 

προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 

ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της επιχείρησης της ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι 

τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους κατ’ 

ελάχιστο από την έναρξη λειτουργίας ή δεκαπέντε μήνες από την παράδοση του 

εξοπλισμού. Κατά την περίοδο της εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας ο 

διαγωνιζόμενος (προμηθευτής ή κατασκευαστής) εγγυάται την καλή και αποδοτική 

λειτουργία του εδράνου σε όλο το ως άνω προτεινόμενο χρονικό διάστημα Η εγγύηση 

(εργοστασιακή) θα καλύπτει τη μη επισκευάσιμη βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή 

αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής χωρίς καμιά αποζημίωση ή αμοιβή ή επιβάρυνση 

εκ μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. Εξαιρείται η περίπτωση κακής χρήσης του εξοπλισμού. 

 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή σχετικά με το χρόνο παράδοσης του εδράνου, ο 

οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει της 13 εβδομάδες  (από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

 

 

Αρθρο 6: Τεχνικές προδιαγραφές 

ΚΑΤΩ ΕΔΡΑΝΟ  ΤΥΠΟΥ OL 220   εταιρείας Hubert Stavoren ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΕΣ 

ΑΡΧΙΜΗΔΗ  

Under  bearing OL 220 Hubert Stavoren  for  Archimedian screw pump , Τεμάχια 

(pieces): 1 
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Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε 

στους κ. Καράγια,Σπυρίδη στο τηλέφωνο: 2310 969522,523. 

  

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών  

  

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
 


