
 

 

    

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  

  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Τμ. Προμηθειών 

 

  

        Χανιά    19/06/2017 

 

     ΠΡΟΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

   Προϋπολογισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

  Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΤΕΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ». 

                      Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (c.p.v.24958200-6)  
ως πίνακας Προϋπολογισμού. 

Προσφορές υποβάλλονται σε ένα ή περισσότερα είδη  του προϋπολογισμού αλλά για το σύνολο της ποσότητας του 

είδους   που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. 

 Η εκτιμώμενη αξία για την προμήθεια είναι 46.500,00€ χωρίς ΦΠΑ. -- Κ.Α.Ε. 6264-45  Προϋπολογισμού  2017. 

                        Το υπό προμήθεια είδος, είναι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

c.p.v.24958200-6 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Πολυηλεκτρολύτης 
αφυδάτωσης  για 
χωνευμένη ιλύ (μίγμα 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας) 

Κιλά 13.000 3,1 40.300,00 

2 
Πολυηλεκτρολύτης 
αφυδάτωσης για 
βιολογική ιλύ 

κιλά 2.000 3,1 6.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ    46.500,00 

ΦΠΑ 24%      11.160,00 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

    

 57.660,00 

 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 46.500 € (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα δώδεκα μηνών 
που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε ποσό 57.660,00  €. Για το 
ανεκτέλεστο τμήμα της Προμήθειας θα υπάρξει πίστωση στον Προύπολογισμό του έτους  2018. 

β) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε ένα ή περισσότερα είδη  του 
προϋπολογισμού αλλά για το σύνολο της ποσότητας του είδους. Για κάθε είδος του προϋπολογισμού ο κάθε διαγωνιζόμενος 
μπορεί να προσφέρει ένα προϊόν. Είναι δυνατόν, εφόσον κάποιος διαγωνιζόμενος το επιθυμεί, να προσφέρει το ίδιο προϊόν 
και για τα δύο είδη του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν θα αξιολογηθεί ξεχωριστά για κάθε είδος ιλύος.  

γ) Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από 
διαφορετικούς  προμηθευτές για κάθε είδος. 

δ) Η επιλογή του πολυηλεκτρολύτη θα γίνει μετά από αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ώστε το αποτέλεσμα 
να είναι αντιπροσωπευτικό της λειτουργίας της αφυδάτωσης στην ΕΕΛ Χανίων. Για τον λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι θα 
προσκομίσουν 100 κιλά από το είδος 1 και 100 κιλά από το είδος  2 κατά την φάση του διαγωνισμού. Το υλικό θα τιμολογηθεί 
με ενιαία λογιστική μονάδα που ορίζεται σε 1 €/kg για όλους τους διαγωνιζόμενους. Με την κατακύρωση του διαγωνισμού, για 
την οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στην λογιστική μονάδα και την τιμή προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου , θα 
εκδοθεί συμπληρωματικό τιμολόγιο που θα εξοφληθεί από την ΔΕΥΑΧ. Κατά την διάρκεια των δοκιμών ο διαγωνιζόμενος 
μπορεί να είναι παρών και να επιβλέπει τις μετρήσεις ή να πραγματοποιεί δικές του μετρήσεις σε συνεργασία με το 
προσωπικό του Εργαστηρίου της ΔΕΥΑΧ ή παράλληλα με αυτό σε δικό του εργαστήριο. 

 

 



ε) Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα λόγω της ιδιομορφίας της διαχειριζόμενης ιλύος και της μη  σταθερής κατάστασής της 
να μπορεί την συνολική ποσότητα του διαγωνισμού να την προμηθευτεί  με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να έχει τα καλύτερα 
αποτελέσματα στην λειτουργία του έργου. 

Ειδικότερα, και με δεδομένο ότι υπάρχει πιθανότητα λόγω λειτουργικών αναγκών της ΕΕΛ, να διαφοροποιηθούν  οι 
απαιτούμενες ποσότητες χωνευμένης και αχώνευτης ιλύος προς αφυδάτωση, να χρησιμοποιήσει μέρος ή όλη την ποσότητα  
του Π/Υ της σύμβασης που προορίζεται για τον πολυηλεκτρολύτη αχώνευτης ιλύος αντικαθιστώντας το προς προμήθεια υλικό 
με ίσης αξίας πολυηλεκτρολύτη κατάλληλο για χωνευμένη ιλύ, ενώ μπορεί επίσης έως και  να διπλασιάσει τον προυπολογισμό 
της σύμβασης που προορίζεται για τον πολυηλεκτρολύτη αχώνευτης ιλύος για να προμηθευτεί πολυηλεκτρολύτη για 
αχώνευτη ιλύ αφαιρώντας ποσότητα ίσης αξίας από τον πολύηλεκτρολύτη που προορίζεται για χωνευμένη ιλύ, χωρίς καμιά 
αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. 

στ) Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών έως και 30% με αντίστοιχη 
μείωση της δαπάνης ή να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών έως και 30% για το είδος 1 και  30% για το είδος 
2 (μέσο ποσοστό 30%) με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς 
καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. 

ζ) Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα όλο ή μέρος του ποσού του δικαιώματος προαίρεσης να το εφαρμόσει σε ορισμένα ή και σε 
όλα τα είδη του προϋπολογισμού που θα επιλέξει κατά την κρίση της.  

στ) Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης 30% (option) ανέρχεται σε αξία 13.950€ πλέον 
ΦΠΑ και σε ποσότητες ανά είδος πολυηλεκτρολύτη ως παρακάτω πίνακας και συγκεκριμένα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

c.p.v.24958200-6 

Επιπλέον 
Ποσότητα 

δικαιώματος 
προαίρεσης (kg) 

Τιμή 
μονάδας 
(€/κιλό) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για το 
δικαίωμα προαίρεσης 

1 Πολυηλεκτρολύτης 
αφυδάτωσης  για 

χωνευμένη ιλύ 
(πρωτοβάθμια) 

3.900 3,1 12.090,00€  

2 Πολυηλεκτρολύτης 
αφυδάτωσης για βιολογική 

ιλύ 
600 3,1 1.860,00€  

ΣΥΝΟΛΟ   13.950,00€ 

ΦΠΑ 24%   3.348,00€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   17.298,00€ 

 

Όλες οι τιμές νοούνται για  παράδοση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων , ελεύθερα από δασμούς και 
τέλη.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας 
διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Για το ανεκτέλεστο τμήμα της Σύμβασης όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να  ασκηθεί στο 2018, θα 
προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 2018. 

                   Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιο    συμφέρουσα  από 
τεχνικοοικονομικής άποψης προσφορά όπως αναλύεται στο άρθρο «Κριτήρια αξιολόγησης – Τρόπος αξιολόγησης» στο 
άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης.  

Σαν κριτήριο  αξιολόγησης λαμβάνεται η ειδική κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη : κιλά πολυηλεκτρολύτη ανά τόνο ξηρών 
στερεών της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος.  
 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

        ΚΩΝ.ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ                                                                            ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΧ                                                                 ΠΡΟΙΣΤ.ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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