
 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

Θεσσαλονίκη, 02-05-2018
Αρ.  Πρωτ:     13175         

Διεύθυνση: Οικονομικών                    
Τμήμα: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Προς
Πληρ: Ν.Μ. Βογιατζής
Τηλ:  2310-966972
email: promithies@eyath.gr

Κάθε ενδιαφερόμενο      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ
(CPV: 4531000-9)

Η  Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να προβεί  με
τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην προμήθεια και εγκατάσταση
κιγκλιδωμάτων  στη  ΜΚΑ  της  ΒΙΠΕΘ σύμφωνα  με  τους  Ειδικούς  Όρους  που
ακολουθούν
 

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη
16 Μαϊού 2018 και ώρα 14:30 μ.μ. στη διεύθυνση: 
ΕΥΑΘ Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών  
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος
Τ.Κ.  54622, Θεσ/νίκη                                                                                                         

Ενδεικτικά, η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό
των 18.150,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές 
                                                            
 Τα  κιγκλιδώματα  θα  είναι  ευθύγραμμα  τοποθετούμενα  επί  οριζόντιας  επιφάνειας
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 .

Σύμφωνα με την προμέτρηση θα απαιτηθούν περίπου 110m περιμετρικά των δεξαμενών
που θα υποδειχθούν από την ΕΥΑΘ ΑΕ.

Τα κιγκλιδώματα, θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ώστε να χαρακτηρίζονται
μακροπρόθεσμα από αντοχή και σταθερότητα. 

Το περιβάλλον όπου θα εγκατασταθούν οι κατασκευές κρίνεται έντονα διαβρωτικό. Οι
διαβρωτικοί παράγοντες είναι κυρίως:
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 Η παρουσία υδρόθειου (Η2S), η οποία μπορεί να δημιουργήσει επικαθήσεις θειικού
οξέος στα στοιχεία, 
 επικαθήσεις ελεύθερου θείου,
 συνεχής έκθεση σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
από 0οC έως 50οC,

Βάσει  των  παραπάνω  έχει  αποφασιστεί  να  χρησιμοποιηθεί  ανοξείδωτος  χάλυβας
ποιότητας AISI 316 .

Ο  σχεδιασμός  και  η  κατασκευή  όλου  του  εξοπλισμού  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τους
κανόνες της τεχνικής και θα πρέπει να είναι πρώτης εμπορικής ποιότητας. 

Στην  περίπτωση  όπου  θα  απαιτηθεί  οποιαδήποτε  απόκλιση  από  τις  παρακάτω
προδιαγραφές  λόγω  μορφολογικών  ή  κατασκευαστικών  περιορισμών  που  μπορεί  να
προκύψουν,  θα  πρέπει  προηγουμένως  να  ζητείται  η  σύμφωνη  γνώμη  της  επιτροπής
παρακολούθησης του έργου.

                        

Τα κιγκλιδώματα θα αποτελούνται από τα εξής επιμέρους στοιχεία:

Κουπαστή:  Η  κουπαστή  όλων  των  κιγκλιδωμάτων  θα  κατασκευαστεί  από  σωλήνα
DN32 (1¼’’).  Το  δε  μέσο της  θα βρίσκεται  σε  ύψος  1.10m  από  την  κάτω επιφάνεια
στήριξης. Η κουπαστή θα συγκολλείται στο άνω μέρος των ορθοστατών.

Ενδιάμεση ράβδος: Η ενδιάμεση ράβδος όλων των κιγκλιδωμάτων θα κατασκευαστεί
από σωλήνα  DN20 (¾’’).  Το δε μέσο της θα βρίσκεται σε ύψος 0.60m  από την κάτω
επιφάνεια  στήριξης.  Η  ενδιάμεση  ράβδος  θα  συγκολλείται  σε  ειδική  οπή  επί  των
ορθοστατών.

Λάμα ποδιού: Η λάμα ποδιού θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα πάχους 1,5mm και θα
διαμορφωθεί με δύο νευρώσεις Ζ (15mm) κατά μήκους της, για αύξηση της στιβαρότητας.
Tο τελικό της ύψος θα είναι 100mm. Η λάμα ποδιού δεν θα τοποθετείται σε κεκλιμένα
κιγκλιδώματα. Η κάτω ακμή της θα βρίσκεται σε απόσταση 8mm από την κάτω επιφάνεια
στήριξης. Η λάμα ποδιού θα συγκολλείται επί των ορθοστατών. Οι διαμορφώσεις και οι
επιθυμητές διαστάσεις παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχέδιο:

Εικόνα 1: Σχέδιο λάμας ποδιού

Ορθοστάτες:  Οι  ορθοστάτες  θα  κατασκευαστούν  από  λαμαρίνα  πάχους  8mm.  To
πλάτος τους θα είναι 80mm και το ύψος 1089mm. Στην κορυφή θα φέρουν διαμόρφωση
για  την  τοποθέτηση της  κουπαστής  και  περίπου στο  μέσο μία οπή για  την  ενδιάμεση
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ράβδο. Η μέγιστη οριζόντια απόσταση μεταξύ δύο ορθοστατών ορίζεται στα 1,40m. Οι
διαμορφώσεις και οι επιθυμητές διαστάσεις παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχέδιο:

Εικόνα  2:  Αριστερά:  Ορθοστάτης  για  ευθύγραμμο  κιγκλίδωμα.  Δεξιά:  ορθοστάτης
κεκλιμένου κιγκλιδώματος

Στήριξη ορθοστατών: Οι ορθοστάτες θα στηρίζονται επάνω στις επιφάνειες (μπετόν) με
την χρήση λαμών (λαπάτσες). Οι λάμες αυτές θα κατασκευάζονται από λαμαρίνα πάχους
8mm και οι ορθοστάτες θα συγκολλούνται στο μέσο τους. Οι λάμες θα φέρουν 4 οπές
ώστε να στερεώνονται στις επιφάνειες με κοχλίες. Κατά κύριο λόγο οι λάμες αυτές θα
είναι  επίπεδες  όπως  στο  ακόλουθο  σχέδιο.  Στην  περίπτωση  που  χρειαστεί  ειδική
διαμόρφωση λαμαρίνας για στήριξη, αυτή θα έχει πάχος 8mm.

Εικόνα 3: Λάμες στήριξης ορθοστατών

Κοχλίες στήριξης: Οι κοχλίες στήριξης των κιγκλιδωμάτων θα είναι του ιδίου υλικού με
αυτό  της  κατασκευής.  Για  την  στήριξη  του  κιγκλιδώματος  επί  των  επιφανειών  από
σκυρόδεμα  θα  χρησιμοποιούνται  ανοξείδωτα  βύσματα  διάστασης  Α4Μ8x90.  Στην
περίπτωση που απαιτηθεί οποιοδήποτε στήριξη σε μεταλλική επιφάνεια, τότε μεταξύ δύο
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μεταλλικών επιφανειών διαφορετικού υλικού (είτε πρόκειται για τον κοχλία είτε για την
λαπάτσα)  θα  τοποθετείται  ενδιάμεση  πλαστική  επιφάνεια  από  Teflon ώστε  να  μην
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

Συγκολλήσεις: Τα κιγκλιδώματα θα είναι εξ ολοκλήρου συγκολλητά. Οι συγκολλήσεις
σε  όλα  τα  σημεία  θα  γίνονται  ώστε  να  διατηρείται  η  αντιδιαβρωτική  ιδιότητα  της
κατασκευής. Τα ηλεκτρόδια θα είναι κατάλληλα για την συγκόλληση των ανοξείδωτων
υλικών  AISI316. Στις περιπτώσεις όπου λόγω μεγάλου μήκους ή αλλαγής κατεύθυνσης
θα  πρέπει  να  τοποθετηθούν  διαδοχικά δύο  ή  περισσότερα  στοιχεία  κιγκλιδώματος,  τα
σημεία  ένωσης  της  κουπαστής,  της  ενδιάμεσης  ράβδου  και  της  λάμας  ποδιού  θα
λειαίνονται ώστε να μην υπάρχει σημείο τραυματισμού λόγω τραχύτητας και η επιφάνεια
να παρουσιάζεται συνεχής.

Τελειώματα: Στα σημεία όπου τελειώνει το κιγκλίδωμα θα τοποθετείται ορθοστάτης,
εκτός  και  αν απαιτηθεί  τα  οριζόντια  στοιχεία  (κουπαστή,  ενδιάμεση ράβδος  και  λάμα
ποδιού) να στηριχθούν σε επιφάνεια από σκυρόδεμα.  Τα οριζόντια στοιχεία θα εξέχουν
από τον τελευταίο ορθοστάτη το πολύ κατά 0.10m. Τα κυλινδρικά οριζόντια στοιχεία θα
ταπώνονται  στο  άκρο  τους  και  θα  λειαίνονται  ώστε  να  μην  υπάρχουν  σημεία
τραυματισμού λόγω τραχύτητας.

2.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1 Εγγύηση

Ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση του έργου θα χορηγήσει εγγύηση των προϊόντων για
ελαττώματα κατασκευής, ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εγκατάσταση για τουλάχιστον
2 έτη μετά την οριστική παραλαβή του έργου, συνοδευόμενη από τους γενικότερους όρους
εγγύησης  (τι  περιλαμβάνει,  ποιες  περιπτώσεις  δεν  εμπίπτουν  στην  εγγύηση,
αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς κτλ).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να επισκευάσει τον εξοπλισμό δωρεάν, εφόσον παρουσιαστούν
ελαττώματα εξαιτίας προβληματικής κατασκευής ή εγκατάστασης από υπαιτιότητα του. 

Σε περίπτωση εμφάνισης φθορών λόγω διάβρωσης ή μη φυσιολογικών φθορών που δεν
έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα της ΕΥΑΘ ΑΕ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την
αντικατάσταση του με άλλο καινούργιο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών.

2.2 Πιστοποιήσεις

Ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση του έργου θα προσκομίσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
I. Πιστοποιητικό υλικού όλων των κατασκευών (ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 ).
II. Πιστοποιητικό  εκτέλεσης  συγκολλήσεων  από  πιστοποιημένο  συγκολλητή  για

συγκόλληση ανοξείδωτων σωλήνων.

2.3 Σχέδια

Πριν την έναρξη της κατασκευής των κιγκλιδωμάτων, ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα
κατασκευαστικά σχέδια της τελικής μορφής των κιγκλιδωμάτων και τα τεχνικά εγχειρίδια
των  αντίστοιχων  στοιχείων  στην  επιτροπή  παρακολούθησης,  η  οποία  θα  εγκρίνει  την
υλοποίησή τους.
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2.4 Χρονοδιάγραμμα

Μετά την ανάθεση της προμήθειας η εγκατάσταση των κιγκλιδωμάτων θα ολοκληρωθεί
εντός  δύο (2) μηνών από την ανάθεση.
Παράταση μπορεί να δοθεί από την Επιτροπή  μόνο για λόγους ανωτέρας βίας που οφείλει
να τεκμηριώσει ο ανάδοχος.  

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1 Μεταφορά  και Παράδοση εξοπλισμού

Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέξει είτε την προκατασκευή των στοιχείων σε δικό του χώρο
και την κατόπιν μεταφορά και τοποθέτηση τους στο εργοτάξιο (περισσότερο επιθυμητή) ή
την  απευθείας  μεταφορά  των  υλικών  στο  εργοτάξιο  και  την  συναρμολόγηση  των
στοιχείων επιτόπου. 

Σε  κάθε  περίπτωση  περιλαμβάνεται  στις  υποχρεώσεις  του  αναδόχου  κάθε  σχετική
δαπάνη για τη μεταφορά και παράδοση στη ΜΚΑ.

Ο  ανάδοχος  θα  προβλέψει  ώστε  όλος  ο  εξοπλισμός  να  παραδοθεί   σε  άριστη
κατάσταση.

3.2 Εγκατάσταση εξοπλισμού

Η  τοποθέτηση  των  στοιχείων  θα  γίνει  με  τρόπο  ώστε  να  διασφαλίζεται  η
λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν υπό την ευθύνη μηχανικού (AEI ή ΤΕΙ), που
θα έχει την απαιτούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα.

Η  εγκατάσταση  των  κατασκευών  θα  γίνει  από  έμπειρο  συνεργείο  με  κατάλληλα
εργαλεία,  οχήματα,   μηχανήματα  κλπ.  τηρώντας  όλες  τις  προδιαγραφές  ασφαλείας
(σήμανση, ατομικά μέτρα ασφαλείας,  ασφαλή εργασία κλπ.), τα οποία θα επιβλέπονται
από τον υπεύθυνο μηχανικό του ανάδοχου και σε συνεργασία με τον Τ.Α και συντονιστή
ασφαλείας  του  αναδόχου  λειτουργού  της  ΜΚΑ.  Οι  εργασίες  τοποθέτησης  θα
περιλαμβάνουν  και  τις  εργασίες  πλήρους  αποξήλωσης  των  παλαιών  κατασκευών.  Ο
εξοπλισμός  που  θα  αποξηλωθεί  θα  σωρευτεί  σε  σημείο  της  εγκατάστασης  που  θα
υποδειχτεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ.

Καθ όλη την πορεία των εργασιών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής του έργου,
ενώ  σε  περίπτωση  που  απαιτηθούν  τροποποιήσεις,  αυτές  θα  υλοποιηθούν  μετά  την
σύμφωνη γνώμη της  ΕΥΑΘ.

Στις  δαπάνες  του  αναδόχου  θα  συμπεριλαμβάνονται  οι  σχετικές  με  πάσης  φύσεως
εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση, όλα τα υλικά και μικροϋλικά., όλες
οι  απαραίτητες  δομικές  εργασίες,   προσαρμογές,  και  δοκιμές,  όλες  οι  μηχανολογικές
προσαρμογές, δοκιμές κλπ. και γενικά κάθε ανακατασκευή απαραίτητη για την υλοποίηση
των  ανωτέρω,   καθώς  και  όλα  τα  πάσης  φύσεως  μηχανήματα  και  οχήματα  με  τους
χειριστές τους για την πλήρη τοποθέτηση των κατασκευών  και τις λοιπές εργασίες.

Για  τον  λόγο  αυτό  κατά  τη  φάση των  προσφορών  θεωρείται  σκόπιμη  η  επί  τόπου
επίσκεψη των ενδιαφερόμενων προκειμένου να γίνει διερεύνηση του χώρου και ειδικότερα
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της δομικής κατασκευής των διαφόρων σημείων τοποθέτησης και για την εξακρίβωση των
συνθηκών του έργου, που θα διαμορφώσουν την τελική προσφορά και θα μεθοδευτεί  ο
βέλτιστος τρόπος εγκατάστασης.

3.3 Εκτέλεση εργασιών

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς
όλο το προσωπικό που απασχολεί στο έργο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών  θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφάλειας  και  υγιεινής  των  εργαζομένων  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  νομοθετικές
διατάξεις,  καθώς  και  όλα  τα  απαιτούμενα  μέτρα  για  την  προστασία  των  γειτονικών
υφιστάμενων εγκαταστάσεων αλλά και την παράλληλη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της ΕΥΑΘ ΑΕ και του υπευθύνου λειτουργίας της ΜΚΑ. 

Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας και δαπάνες αποζημιώσεων για τυχόν ατυχήματα από
ευθύνη  του  αναδόχου  που  θα  προκληθούν  στο  προσωπικό  του  ή  σε  προσωπικό  του
λειτουργού της εγκατάστασης που εμπλέκονται ή μη στο έργο θα καλύπτονται από τον
ανάδοχο.

Επίσης πριν την  έναρξη εργασίας του, θα έρθει σε συνεννόηση με την ΕΥΑΘ ΑΕ, ώστε
η εγκατάσταση του εξοπλισμού να γίνει  χωρίς  να παρενοχλούνται  τα υπάρχοντα έργα
επεξεργασίας.                                                                                     

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποκαθιστά με δικές τους δαπάνες κάθε ζημία που τυχόν θα
προκαλέσει στις εγκαταστάσεις.
   Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει απολογιστικά κατόπιν της τελικής επιμέτρησης, της
υποβολής όλων των απαιτούμενων στοιχείων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα
προδιαγραφή και τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή
της ΕΥΑΘ ΑΕ .

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Οικονομική Προσφορά θα δοθεί για την απεγκατάσταση των παλαιών κιγκλιδωμάτων,
προμήθεια  και  εγκατάσταση  των  νέων  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  ανωτέρω  και  θα
εκφράζεται σε τιμή ανά μέτρο τοποθετούμενου κιγκλιδώματος.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους  τεχνικά χαρακτηριστικά του
προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί δεν δικαιούται για κανένα
λόγο να παρεκκλίνει από τα στοιχεία πού υπέβαλε και να προβεί στην παράδοση υλικών
άλλων χαρακτηριστικών.

Θα υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία:   

Πλήρη  Τεχνικά  Φυλλάδια  και  πλήρης  Τεχνική  Περιγραφή  του  συνόλου  του
εξοπλισμού όπως ενδεικτικά δίνονται παρακάτω  

 ο κατασκευαστής, τύπος και υλικό κατασκευής 
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 οι εφαρμοζόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και πρότυπα

 υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία

 χαρακτηριστικά μεγέθη και οι διαστάσεις

 εικονογραφημένα έντυπα (prospectus)

Επίσης  θα κατατεθεί με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση  του προσφέροντος ότι:

    θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής κατά την εκτέλεση
των εργασιών 

    θα διατεθεί όλο το απαραίτητο προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων και όλος ο
απαραίτητος για την τοποθέτηση υλικοτεχνικός εξοπλισμός.  

    ο συνολικά προσφερόμενος εξοπλισμός προς εγκατάσταση θα τηρεί τις τεχνικές
προδιαγραφές 

    έλαβε γνώση των συνθηκών  επί τόπου των εγκαταστάσεων και έχει λάβει υπόψη
του, στην διαμόρφωση της προσφοράς, όλες τις απαραίτητες εργασίες καθώς και
τον  εξοπλισμό  που  απαιτούνται  για  την  ολοκληρωμένη  εγκατάσταση   των
κατασκευών.  

      Θα τηρηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης των εργασιών

                                                                                                           

Η  μη ύπαρξη των ανωτέρω στοιχείων σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.    
                                                                              

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

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.

 Εγγυητική  Επιστολή  συμμετοχής  ίση  με  το  2%  επί  της  προϋπολογισθείσας
δαπάνης, ήτοι 18.150,00 € X 2%= 363,00 € (τριακόσια εξήντα τρία ευρώ). 
Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
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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                 

 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 δοθούν συνολικά (αποξήλωση, προμήθεια και εγκατάσταση).
 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 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ. Κωτούλα Κ. και
Καλαφάτη Ε. στα τηλ. 2310 966881-2.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ,
καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ.

  Η Προϊσταμένη του Τμήματος
  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

                          
            

                                                                                       Ελένη  Παχατουρίδου
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