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ΠΡΟ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Θέμα: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην επιζκεςή ανηλίαρ αποζηπάγγιζηρ 

ανηλιοζηαζίος Κλειδίος N01 . 

Ο Γεληθόο Οξγαληζκόο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ (Γ.Ο.Δ.Β.) Πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο – Λαγθαδά 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ A 147/8.8.2016) Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Υπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/13.7.2010) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 

3. Τν Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α'/15.9.2011) “Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 

3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο)– Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν.4038/2012 (ΦΔΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

 

4. Τελ 57654/2017 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Β 1781/23.5.2017) γηα ηε 

ξύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 

Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗΣ) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

 

5. Τνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (ΚΔΥ) ηνπ Οξγαληζκνύ (ΦΕΚ4286/Β/2020). 
 

6. Τε πξάμε 3/2023 Θέκα 3
Ο
 Γ.Σ  γηα ηελ έγθξηζε ηνπ νκώλπκνπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο ηνπ Οξγαληζκνύ 

(ΑΓΑΜ:23REQ012054419) 

 

Ανακοινώνει όηι πποηίθεηαι να πποβεί ζε διαδικαζία απεςθείαρ ανάθεζηρ, ζύμθυνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 118 ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄/147/8-8-2016) Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, 

Ππομηθειών και Τπηπεζιών (Πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ), για ηην επιζκεςή 

ανηλίαρ αποζηπάγγιζηρ ανηλιοζηαζίος Κλειδίος Ν01με κπιηήπιο αξιολόγηζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα 

http://www.goev-ptl.gr/
mailto:info@goev-ptl.gr


 

από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηηρ ηιμήρ. 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ εν λόγω ανάκεςθσ ςυνολικά ανζρχεται ςτο  ποςό των 8.432,00 €, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (6.800,00 € άνευ ΦΠΑ) ςε βάροσ ομάδασ δαπάνθσ 48, Διάφορεσ 
Δαπάνεσ ΚΕΦ7 άρκρο 6.  

 

Μπορεί να γίνει με απευκείασ ανάκεςθ και διζπεται από τισ διατάξεισ του  Ν. 4412/2016. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ υπόκειται ςτουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ: 

 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Με ηην παπούζα ππόζκληζη πποβλέπεηαι η επιζκεςή ανηλίαρ αποζηπάγγιζηρ ανηλιοζηαζίος 

Κλειδίος Ν01. 

 

 

1.1. Ανηικείμενο ηος αναδόσος 

  Πλιρθσ αποςυναρμολόγθςθ αντλίασ. 

 Αποτφπωςθ και καταγραφι ευρθμάτων και απαραίτθτων εργαςιών και καταςκευών για τθν 

επιςκευι.   

  Εξαγωγι φκαρμζνων κουηινζτων  

  Κακαριςμόσ των εξαρτθμάτων 

  Κατεργαςία άξονα ςτθν πρώτθ κζςθ ζδραςθσ για εξομάλυνςθ των φκορών 

  Καταςκευι χιτωνίου για τθν αντικατάςταςθ του παλιοφ για τθν δεφτερθ κζςθ ζδραςθσ 

  Τοποκζτθςθ ςτον άξονα και αςφάλιςθ του 

  Καταςκευι δφο εδράνων από POM και τοποκζτθςθ ςτισ φωλιζσ των κελυφών 

  Αντικατάςταςθ φκαρμζνων μπουηονίων με ανοξείδωτα 

  Δυναμικι ηυγοςτάκμιςθ φτερωτισ 

  Πλιρθσ ςυναρμολόγθςθ τθσ αντλίασ 

  Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ 

  Αντικατάςταςθ δυο ρουλεμάν 

  Συναρμολόγθςθ όλων των παραπάνω 

 

1.2 Σπόπορ Τλοποίηζηρ 

 Τα απαηηνύκελα πιηθά ζα ηα δηαζέζεη αλάδνρνο  
 
 

2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

 Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζηηο 20 εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο . 



 
 Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Μεραλνινγηθνύ 

Τκήκαηνο,  ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη έλα κήλα απηήο, ύζηεξα από 

ζρεηηθό αίηεκα ηνπ  αλαδόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ζε 

αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. 

 

3. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

 Τξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ηεο ζύκβαζεο επηηξέπνληαη, εθόζνλ δελ αιινηώλνπλ ην θπζηθό θαη 

νηθνλνκηθόαληηθείκελν ή ην πεξηερόκελν ηεο δξάζεο θαη πξαγκαηνπνηνύληαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 

ζπκβαιιόκελσλκεξώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα ηνπ Ν.4412/2016. 

 

4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ελώζεηο ή θνηλνπξαμίεο 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηαζε ηζρύ  
2. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα ζε ηζρύ  
 

 

6.ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σηνλ ζθξαγηζκέλν Φάκελο Πποζθοπάρ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα εμήο: 

 Η ιέμε «Πξνζθνξά» ή ε θξάζε «Φάθεινο Πξνζθνξάο», 

 Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

 Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, 

 Τα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Ο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη δύν (2) ξεσυπιζηούρ θακέλοςρ, 

 α) ην θάθειν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή παξάγξαθν 

ηεο παξνύζαο 

 β) ην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ην 

έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνύζαο 

 

Οι πποζθοπέρ αποζηέλλονηαιμε ζθπαγιζμένο θάκελο μέσπι ηην Γεςηέπα 6/2/2023  και ώπα 14:00μμ ζηην 

έδπα ηος ΓΟΔΒ (26ηρ Οκηυβπίος 43, 546 27 – Θεζζαλονίκη, Δμποπικό και Δπισειπημαηικό Κένηπο 

“ΛΙΜΑΝΙ”, 2ορ όποθορ δεξιά πηέπςγα), ςπότη Μησανολογικού ημήμαηορ. 

 

                                                                                                                            ΟΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ  

           

 

              Φ.ΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

 

 



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ι. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΔΓΡΑ  

ΣΗΛΔΦΩΝΑ / ΦΑΞ   

 Δ-MAIL  

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.  

ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ  

Τπεύθσνος Δπικοινωνίας  

ΠΡΟ: Γενικό Οργανισμό Δγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Κόστος (€) 

 

ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΣΛΙΑΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΚΛΕΙΔΙΟΤ  Ν01   

Φ.Π.Α. 24%  

σνολικό Κόστος Τπηρεσιών με Φ.Π.Α. 24%  

 

 

Γηλώνω σπεύθσνα ότι : 

 Αποδέτομαι όλοσς ηοσς όροσς ηης παρούζας πρόζκληζης. 

 Η προζθορά ιζτύει για (120) ημέρες από ηην επόμενη ηης διενέργειας ηης διαδικαζίας ηης Ανάθεζης. 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

(Υπογραθή – Σθραγίδα) 


