
 

                                                                                      

    Θεσσαλονίκη 12/7/2021 

     Αρ. πρωτ. 9899   

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων 

(CPV: 50118000-5) 

 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην 

εξασφάλιση της ετήσιας υπηρεσίας, για την μεταφορά ακινητοποιημένων, λόγω βλάβης, επιβατικών 

και φορτηγών οχημάτων, βυτίων αναρροφήσεως και αποφράξεως όπως και  μηχανημάτων έργου, 

εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού χιλίων πεντακοσίων  

ευρώ (1.500,00 €) πλέον ΦΠΑ,  σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί, 

 

 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη Δευτέρα 26/7/2020 

και ώρα 14:00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Ειδικοί όροι 

H υπηρεσία θα είναι ετήσια και αφορά τη μεταφορά ακινητοποιημένων λόγω βλάβης, 

επιβατικών οχημάτων, φορτηγών οχημάτων, βυτίων αναρροφήσεως και αποφράξεως όπως και 

μηχανημάτων έργου, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης στα συνεργεία της 

ΕΥΑΘ Α.Ε. ή και σε εξωτερικά συνεργεία για την  άμεση επισκευή τους.         

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται χωριστά: 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Διεύθυνση:  Οικονομικών 

Τμήμα: Προμηθειών, Δ.Υ.  & Αποθηκών 

Πληροφορίες:  Α. Γκιμπερίτη 

Τηλ:   2310 966969 

Fax:   2310 969430 

E mail: agkimperiti@eyath.gr  

                           

 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
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 τo κόστος μεταφοράς για επιβατικά και φορτηγά οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 

έως 3,5Τ  το οποίο θα συμβολίζεται με S1, 

 τo κόστος μεταφοράς για φορτηγά οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος από 3,5Τ έως 30 

Τ,  το οποίο θα συμβολίζεται με S2. 

Ανάδοχος της ανωτέρας υπηρεσίας θα είναι ο μειοδότης που θα προκύψει από την ακόλουθη σχέση: 

Ετήσιο ενδεικτικό συνολικό κόστος = S1+2* S2 

 

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση 

Ν.1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, που θα αναγράφει ότι η φόρτωση και η 

μεταφορά των οχημάτων και μηχανημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα πραγματοποιείται με οχήματα 

κατάλληλων προδιαγραφών, ώστε να τηρούνται όλοι οι σχετικοί οδικοί κανονισμοί ασφαλείας 

και η σχετική νομοθεσία για την ασφάλεια της μεταφοράς, με αποκλειστική δική του ευθύνη. 

 

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.  

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

προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή που θα προκύψει από τον τύπο που 

αναγράφεται πιο πάνω, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. 
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 Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  

θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

 Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 

 Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το 

Τμήμα Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων β) Κράτηση 0,06% 

υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της αξίας 

κάθε πληρωμής. 

 Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα: 

 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Δημήτρη 

Μαυρόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 966.998, email dmavropoulos@eyath.gr  

 

 

 

 
 

 
Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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