ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων
Τηλ. 28210 36220 fax 28210 36288
Χανιά: 02/11/2018
Αριθμ. πρωτ: 9661
Πληροφορίες: Σταύρος Μαυρογένης
Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων
Τηλ: 2821036278
Φαξ: 2821036289
Εmail:mavrogen@deyach.gr
site: www.deyach.gr

ΑΔΑΜ 18PROC003940955

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων»
για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ c.p.v 42124000-4

για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ _ NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434

Κ.Α.Ε. 6264-065
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Τον Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως

των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07

το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών « (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»

Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013, αρ. 4 (διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών).

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,









Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΧ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, για την εκτέλεση της Προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης
Μητρώου (ΑΔΑΜ) “18REQ003916735”
Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΧ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης
Μητρώου (ΑΔΑΜ) “18REQ003939460’’
Την Περίληψη της Προκήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας η οποία έλαβε Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “18PROC003940431’’
Την με αριθμό 638/2017 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ περί Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής
Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών
προμηθειών και υπηρεσιών και της τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών
αυτών για την εξέταση των ενστάσεων για το έτος 2018.
Το εισηγητικό έγγραφο 9512/30-10-2018 του Γενικού Διευθυντού για έγκριση της προμήθειας και των
τευχών, την ψήφισης και διάθεσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε.6264-065
την υπ’ αριθ.696/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του

1

διαγωνισμού και με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών


Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο των ειδών της κάθε Ομάδας (Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’ ή
Ε’) του Προϋπολογισμού, που δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η
προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των τευχών
δημοπράτησης και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού
ΆΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός.
Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ
Χανίων» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ , c.p.v 42124000-4, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434, έχει Προϋπολογισμό
43.851,60€ χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α Κ.Α.Ε. 6264-065 και χωρίζεται σε πέντε (5) Ομάδες.
Πιο Αναλυτικά:
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΜ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
€
€

ΟΜΑΔΑ Α
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το είδος 1

1

2

ΒΑSIC REPAIR KIT 6656800

SEAL HOLDER

ΤΕΜ

3

600,00

1.800,00

ΤΕΜ

2

350,00

700,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -1ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

2.500,00

ΟΜΑΔΑ Β
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το είδος 2

3

4

5

ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΑΠΟ NBR p/n: 77418-1646

ΡΟΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ p/n: T200094032

ΚΟΧΛΙΑΣ 25GVA/25GBB T1000

TEM

2

1.100,00

2.200,00

TEM

2

1.700,00

3.400,00

TEM

2

2.550,00

5.100,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -2ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

10.700,00

ΟΜΑΔΑ Γ
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το είδος 3

6

7

8

Τροχός Φ300χ70mm GN300XOS30T

Σωληνάκι ΣΛ30/16/90GN

Αποστάτης AΠ30/37/10,5GN

ΤΕΜ

70

135,00

9.450,00

ΤΕΜ

70

4,90

343,00

ΤΕΜ

140

1,20

168,00

2

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -3ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

9.961,00

ΟΜΑΔΑ Δ
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για τα
παρακάτω είδη
Για το είδος 4:

9

10

11

12

13

14

15

Rotor Pos 1999

ΤΕΜ

1

800,00

800,00

Stator Pos 3005

ΤΕΜ

1

400,00

400,00

Pin joint seal Pos 8235

ΤΕΜ

1

78,00

78,00

Sleeve Pos 5115

ΤΕΜ

1

55,00

55,00

O-ring Pos 8060

ΤΕΜ

2

4,00

8,00

TEM

1

45,00

45,00

TEM

1

8,00

8,00

Clamp ring Pos 5425

Snap ring Pos 5065

Για το είδος 5:

16

Rotor Pos 1999 Id.Nr 5026127

ΤΕΜ

1

1.600,00

1.600,00

17

Stator iFD 2 set Pos 3005 Id.Nr 8038050

ΤΕΜ

1

1.370,00

1.370,00

17

Pin joint seal Pos 8235 Id.Nr 876657

ΤΕΜ

2

95,00

190,00

18

Sleeve Pos 5115 Id.Nr 864325

ΤΕΜ

2

70,00

140,00

19

O-ring Pos 8060 Id.Nr 516327

ΤΕΜ

4

3,40

13,60

20

Clamp ring Pos 5425 Id.Nr 876658

ΤΕΜ

2

47,00

94,00

21

Snap ring Pos 5065 Id.Nr 512289

ΤΕΜ

2

20,00

40,00

Για το είδος 6:

3

22

Rotor Pos 1999 Id.Nr 5063763

ΤΕΜ

1

1.950,00

1.950,00

23

Stator Pos 3005 Id.Nr 5181371

ΤΕΜ

1

1.460,00

1.460,00

24

Pin joint seal Pos 8235 Id.Nr 876404

ΤΕΜ

2

92,00

184,00

25

Sleeve Pos 5115 Id.Nr 862314

ΤΕΜ

2

78,00

156,00

26

O-ring Pos 8060 Id.Nr 517018

ΤΕΜ

4

4,50

18,00

27

Clamp ring Pos 5425 Id.Nr 876399

ΤΕΜ

2

50,00

100,00

28

Snap ring Pos 5065 Id.Nr 512280

ΤΕΜ

2

17,50

35,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -4ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

8.744,60

ΟΜΑΔΑ Ε
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για τα
παρακάτω είδη
Για το είδος 7:
29

KIT Επισκευής με κωδικό 61705098

ΤΕΜ

2

542,00

1.084,00

30

Προπέλα με κωδικό 35075176

ΤΕΜ

1

1.268,00

1.268,00

Για το είδος 8:

31

KIT Επισκευής με κωδικό 61705408

ΤΕΜ

1

932,00

932,00

32

Προπέλα με κωδικό 35075176

ΤΕΜ

1

1.374,00

1.374,00

Για το είδος 9:

΅:

33

KIT Επισκευής με κωδικό 61705408

ΤΕΜ

1

932,00

932,00

34

Προπέλα με κωδικό 35075176

ΤΕΜ

1

1.374,00

1.374,00

ΤΕΜ

1

878,00

878,00

Για το είδος 10:

35

KIT Επισκευής με κωδικό 61705095

4

Για το είδος 11:

36

KIT Επισκευής με κωδικό 61705076

TEM

1

860,00

860,00

ΤΕΜ

1

542,00

542,00

ΤΕΜ

1

2.178,00

2.178,00

ΤΕΜ

1

524,00

524,00

Για το είδος 12

37

KIT Επισκευής με κωδικό 61705408

Για το είδος 13:

39

ΚΙΤ Επισκευής με κωδικό 61705087

Για το είδος 14:

40

kit επισκευής με κωδικο 61702018

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -5ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

11.946,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

43.851,60

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 43.851,60€ πλέον του Φ.Π.Α. και
κατανέμεται σε (5) πέντε Ομάδες.
Η Ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά του Προϋπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 1 έως και το 2 του
παραπάνω πίνακα συνολικής αξίας 2.500,00€, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ
6264-065 του προϋπολογισμού για το 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Η Ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά του Προϋπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 3 έως και το 5 του
παραπάνω πίνακα συνολικής αξίας 10.700,00€, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ
6264-065 του προϋπολογισμού για το 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Η Ομάδα Γ’ περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά του Προϋπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 6 έως και το 8
παραπάνω πίνακα συνολικής αξίας 9.961,00€, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ
6264-065 του προϋπολογισμού για το 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ
Η Ομάδα Δ’ περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά του Προϋπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 9 έως και το 28 του
παραπάνω πίνακα συνολικής αξίας 8.744,60€, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ
6264-065 του προϋπολογισμού για το 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ
Η Ομάδα Ε’ περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά του Προϋπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 29 έως και το 40 του
παραπάνω πίνακα συνολικής αξίας 11.946,00€, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ
6264-065 του προϋπολογισμού για το 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Ο Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει σε όποια ομάδα επιθυμεί, αλλά για το σύνολο των ειδών της ομάδας.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα
δοθεί στο σύνολο των ειδών της κάθε Ομάδας (Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’ ή Ε’) του Προϋπολογισμού, που δύναται να
συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των τευχών δημοπράτησης και τους όρους του
παρόντος διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας
Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την παρερχομένη Προμήθεια περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών
προδιαγραφών που είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

5

ΆΡΘΡΟ 3
Κριτήρια αξιολόγησης – Τρόπος αξιολόγησης

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
που θα δοθεί στο σύνολο των ειδών της κάθε Ομάδας (Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’ ή Ε’) του Προϋπολογισμού, που δύναται να
συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των τευχών δημοπράτησης και τους όρους του
παρόντος διαγωνισμού.
Ο Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει σε όποια ομάδα επιθυμεί αλλά για το σύνολο των ειδών της ομάδας.
ΆΡΘΡΟ 4
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες, την Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα. 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής
Προσφορών).
ΆΡΘΡΟ 5
Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις
Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), κο Μαυρογένη Σταύρο Προϊστ. Τμ Προμηθειών & Διαχείρισης στο
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 28210 36278, FAX 2821036288 - 36289 email: mavrogen@deyach.gr Τμήμα Προμηθειών.
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές –Τεχνική Περιγραφή μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της
ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), κα Κοτσιφάκη Χριστίνα στο Τηλέφωνο λήψης
πληροφοριών: 28210 45268, email: Christina Kotsifaki <kotsifaki@yahoo.com>
ΑΡΘΡΟ 6
Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της Προμήθειας
Η παράδοση των υλικών κάθε ομάδας πρέπει να oλοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

1.

2.

3.

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιούμενοι Συμμετοχής
Δεκτοί γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του αντικειμένου που έχουν έδρα σε κράτη
μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ και των χωρών που έχουν υπογράψει την συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του ΠΟΕ και
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης. Επίσης αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής του αντικειμένου της προμήθειας που
είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια και προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα των οίκων που
αντιπροσωπεύουν
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις
προμηθευτών κρατών μελών της ΕΕ του ΕΟΧ και των χωρών που έχουν υπογράψει την συμφωνία δημοσίων
συμβάσεων .
Κάθε συμμετέχον φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται από τον διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες
συμμετέχουν.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά- Οικονομιική Προσφορά
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
8.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς δικαιολογητικών συμμετοχής ως παρακάτω:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Υποβάλλεται υποχρεωτικά στην

Ελληνική γλώσσα.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Προσοχή!!!!!
Υποχρέωση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ. έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (ν.4497/2017 ΦΕΚ
Α171) άρθρο 107 παρ.13 για τις εταιρικές μορφές Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε και Α.Ε.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 ως άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης.

γ)Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά
υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπο.
8.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Τις Τεχνικές Απαιτήσεις - προδιαγραφές της
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προσφερόμενης προμήθειας και της συμφωνίας αυτών με την Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές της ΔΕΥΑΧ που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διαγωνισμού .
8.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Φάκελος με την Οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΓΟΡΑ», η οποία
θα έχει συμπληρωθεί στο έντυπο οικονομικής προσφοράς των τευχών δημοπράτησης επί ποινή αποκλεισμού. Ο
διαγωνιζόμενος θα συμπληρώσει την Ομάδα ή τις Ομάδες που συμμετέχει.
8.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι
διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα Διακήρυξη και θα είναι ελεύθερη από βάρη υπέρ
τρίτων.

Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο του
διαγωνιζομένου που τα υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισμού.

Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
•
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα
μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
•
Οικονομικές προσφορές υψηλότερες του προϋπολογισμού συμμετοχής του κάθε τμήματος, δεν γίνονται δεκτές
και απορρίπτονται.
•
Προσφορές για μέρος της ποσότητας των υλικών απορρίπτονται.
•
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ούτε και εναλλακτικές, και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
•
Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και
σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα.
•
Νόμισμα Ευρώ και η προσφερόμενη τιμή ανά είδος θα έχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν στην
προσφερόμενη τιμή υπάρχουν περισσότερα των δύο δεκαδικών ψηφίων π.χ. τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κ.λ.π. αυτά δεν
θα λαμβάνονται υπόψιν και η προσφορά δεν θα απορρίπτεται.

Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση αρνείται ή με κάθε τρόπο αποφεύγει την
υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσκομίζει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής του περιέρχεται στην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων χωρίς άλλη
περεταίρω διαδικασία.

Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Δ.Σ., να μην προχωρήσει σε κατακύρωση στον μειοδότη αν κρίνει
ότι η προσφερόμενη προμήθεια δεν καλύπτει τις ανάγκες της.

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/86 θα πρέπει να είναι θεωρημένες από επίσημη δημόσια αρχή.

Δεν χρειάζονται θεώρηση εφ όσον έχουν υπογραφεί ψηφιακά.


Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής και ο προϋπολογισμός θεωρούνται ουσιώδη για τον διαγωνισμό,
η μη προσκόμιση έστω και ενός ή η ελλιπής συμπλήρωση τους επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης
προσφοράς από τον διαγωνισμό.

 Η ΔΕΥΑΧ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των προς προμήθεια υλικών που αναγράφονται στον
προϋπολογισμό.

ΆΡΘΡΟ 9
Περιεχόμενο Προσφορών
Οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Πρέπει να είναι τοποθετημένες εις απλούν σε κλειστό κυρίως
φάκελο έξω από τον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου και η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων» με την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού και με τα δικαιολογητικά των άρθρων 8.1, 8.2 και 8.3.
ΑΡΘΡΟ 10
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο και εις
απλούν και στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο (στην διεύθυνση Μ. Λαύρας 15 &
Αρπακουλάκηδων) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Μαυρογένης
Σταύρος.
Προσφορές που περιέρχονται στη ΔΕΥΑΧ με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη,
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που
κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 11
Ισχύς Προσφορών
1.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υπέβαλλε για διάστημα 4 μηνών από την ημέρα του
Διαγωνισμού.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία
του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών μέτρων
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κατά αποφάσεων του Αναθέτοντα φορέα, που αφορούν τον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 12
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 2 α και 3 του ν.4412/2016
δηλαδή θα πληρώνεται το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της Προμήθειας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά το πρωτόκολλο παραλαβής με την προσκόμιση τιμολογίου και των
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής
παράλειψης, αυτή θα αναιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά
πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
το νόμο. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ.
ΑΡΘΡΟ 13
Κρατήσεις
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Πoιό αναλυτικά:
Α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν.4013/2011 υπέρ
ΕΑΑΔΗΣΥ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και κράτηση χαρτοσήμου 3% επί του 0,06% και 20% ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ επί του 3% , επί της αξίας της Συμβάσεως χωρίς ΦΠΑ. (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

Β) Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ που υπολογίζεται επί της αξίας ,εκτός ΦΠΑ, της αρχικής ,καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή. ΚΥΑ 1191/14-3-2017 / (ΦΕΚ
969/22-3-2017 Τεύχος Β).
ΑΡΘΡΟ 14
Εγγυήσεις
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
θα καλύπτει μέχρι 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης:
ΟΜΑΔΑ Α: 50,00€
ΟΜΑΔΑ Β: 214,00€
ΟΜΑΔΑ Γ: 199,22€
ΟΜΑΔΑ Δ: 174,89€
ΟΜΑΔΑ Ε: 238,92€
Και για τις (5) πέντε ομάδες: 877,03€, ισχύος 5 μήνες από την ημέρα του Διαγωνισμού.
14.1 Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.
14.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους

εκδότες της παραπάνω παραγράφου
Οι εκδιδόμενες εγγυητικές επιστολές Τραπεζών και ΤΣΜΕΔΕ θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους
ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 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
και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
14.3

Β.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
14.4 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργολαβία, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε πέντε (5)% του προσφερόμενου από τον ίδιο ποσού κατά την
δημοπρασία, χωρίς τον Φ.Π.Α
14.5 Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
14.6 Όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 14.3 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
14.7 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού
αντικειμένου του έργου, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες.
14.8 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου της
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εργασίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους .
ΆΡΘΡΟ 15
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης –Οριστικός Ανάδοχος
Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, ο αναθέτων φορές ΔΕΥΑΧ, απαιτεί από τον ανάδοχο να υποβάλει έως 20 ημέρες
ενημερωμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα
αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου
δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων
που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις
καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του
διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού
μητρώου. Το απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου θα είναι έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου, από την πρόσκληση
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους
στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και
των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Σε περίπτωση
που ο συμμετέχων δεν απασχολεί προσωπικό αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται σε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986. Τα Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο
υποβολής τους.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου σε ισχύ, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
επάγγελμά τους, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι εταιρεία.

ε) Αποδεικτικό ότι ο Οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στο άρθρο 73 παρ.2 περίπτωση γ του ν.4412/2017 (Α
147) περί αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής
νομοθεσίας (Σ.ΕΠ.Ε).
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφό της Επιθεώρησης Εργασίας από την
Παρασκευή 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία
υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ
του αρ. 73, Ν. 4412/2016. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτηση τους
μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.
Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον
δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 . Για την απόδειξη του
ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου.
ΆΡΘΡΟ 16
Ενστάσεις Προσφυγές
Α.Κατά οποιασδήποτε πράξης του αναθέτοντα φορέα προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης.
Προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Κατά της διακήρυξης, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υποβολής μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
Ο αναθέτων φορέας, αποφασίζει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της ένστασης. Δια της παρόδου
άπρακτης της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης δεν θα ξεπερνάει τα 600,00€ (Ν.4447/2016 αρθ.46 παρ.3).
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση ευσταθεί και γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
Β. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203,218
και 220 Ν.4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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ΆΡΘΡΟ 17
Ισότιμες Προσφορές
1.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιμή.
2.
Στην περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο
µε κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών, των οικονομικών φορέων.
ΆΡΘΡΟ 18
Άλλοι Γενικοί όροι
1. Η παρούσα δημοσίευση, και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, θα διέπονται αποκλειστικά από το
Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δημοσίευσης και της Σύμβασης ο
προμηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.
2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 1 της Διακήρυξης, τις
οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
3. Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, ολικά ή µερικά σε οποιονδήποτε
τρίτο.
4. Κανένας υποψήφιος προμηθευτής δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης .
5. Κατά τα λοιπά και σε περίπτωση πρόδηλων τυπικών σφαλμάτων της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας περί δημόσιων Συμβάσεων Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016.).
Όλες οι μεταξύ της ΔΕΥΑΧ και του προμηθευτή συνεννοήσεις θα γίνονται εγγράφως. Οι κάθε
είδους
προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά κανένα τρόπο και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν
δικαιούται να τις επικαλεστεί.

ΑΡΘΡΟ 19
Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΆΡΘΡΟ 20
Συνεννόηση – Αλληλογραφία
Όλες οι μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή
διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις
δεν λαμβάνονται υπ' όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε
τρόπο.
ΆΡΘΡΟ 21
Δημοσίευση
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΔΕΥΑΧ
(www.deyach.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΧ ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό
ιστότοπο της ΔΕΥΑ((www.deyach.gr).
Επίσης η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στην Διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων
Τηλ. 28210 36220 fax 28210 36288
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
- Κωδικός Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 51111
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές , Χανιά , Τ.Κ.
73300
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κ .Μαυρογένης Σταύρος
- Τηλέφωνο: 28210 36278
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@deyach.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.deyach.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

«Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων»

για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ c.p.v 42124000-4 για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ _ NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434

Κ.Α.Ε. 6264-065
Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ003916735] & [18REQ003939460]&[ 18PROC003940431]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :ΥΠΑΡΧΕΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση,
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με [……]
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπό μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 & παρ.2γ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·

2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτηix·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

1.Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiii το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxx,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
-[……]·
-[……]·
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
-[……]·
-[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
λεπτομερείς
λεπτομερείς πληροφορίες
καταβολή τους ;xxi
πληροφορίες
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα,
όσον αφορά ειδικά στην αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 19;
Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα:

1.Ο Οικονομικός φορέας έχει εν γνώσει του αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού ,κοινωνικού και εργατικού
δικαίου 25;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι7
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού (αυτοκάθαρση);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν
[……………………………………………………………
………………………………………………….]

19.Ομοίως ως άνω (Πρβλ. αρ. 73 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με τη διάταξη του αρ. 39 παρ. 1
περ. β. του ν 4488/2017). Επισημαίνεται ότι στο ΕΕΕΣ υπάρχει διακριτό πεδίο, μόνο ως προς τις υποχρεώσεις του
εργατικού δικαίου, το οποίο και θα πρέπει να επιλέγεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές. Ακολουθεί
εκτενέστερη ανάλυση για το εν λόγω πεδίο κατωτέρω.
25 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, η εν λόγω εγγραφή δεν επιβάλλεται στους
οικονομικούς φορείς άλλων κρατών μελών προκειμένου να συμμετάσχουν σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές
αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη και
αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογ
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
Απάντηση
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
[…]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][7……]
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xxiv, εκτός εάν :
α) ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxv.
β) ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

5

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
8

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη
νομοθεσία).
10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
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το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς
25 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
26 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
27 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
28 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

Προσοχή!!!!!
Υποχρέωση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ. έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (ν.4497/2017 ΦΕΚ
Α171) άρθρο 107 παρ.13 για τις εταιρικές μορφές Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε και Α.Ε.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΜΗΜΑ : Ε.Ε.Λ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
&
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Λ.
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ξυλάκης Γιάννης
ΤΗΛ: 28210 58195
ΦΑΞ: 28210 -58195 -36288
EMAIL : jxilakis@gmail.com

Χανιά 30/10/2018

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων
TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για την συντήρηση διαφόρων μηχανημάτων απαιτείται η προμήθεια ανταλλακτικών τα οποία θα είναι γνήσια
των κατασκευαστικών οίκων των μηχανημάτων. Απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια κατά την προσφορά είναι :
Α) Σχεδιοκατάλογος του εξοπλισμού στα Ελλήνικά ή Αγγλικά με αναφορά στον κωδικό του κάθε
εξαρτηματος που περιλαμβάνεται στον κίτ επισκευής.
Β) Αναλυτικό εγχειρίδιο συντήρησης στα Ελληνικά ή Αγγλικά.
Τα ανταλλακτικά προς προμήθεια είναι τα εξής :
1) Για το είδος 1: ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
- Εταιρία: FLYGT
- Τύπος :SR 4630/4640.410
Για την συντήρηση απαιτείται το βασικό κιτ επισκευής με κωδικό 6656800 και seal holder
2) Για το είδος 2:ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ
- Εταιρία: PCM
- Τύπος:25GBBB24
- Αριθμός Σειράς :273358
Για την συντήρηση απαιτείται στάτορας από NBR ρ/n: 77418 – 1646, ρότορας,από χάλυβα ρ/n Τ200094032
και κοχλίας 25GVA/25GBB T1000
3 )Για το είδος 3:ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ
Για την συντήρηση της κάλυψης απαιτείται η προμήθεια ρόδών διαστάσεων Φ300Χ70 με πολυουρεθάνη με
σφαιρικά ρουλεμάν ενδεικτικού τύπου GN300XOS30T και σωληνάκι DXdXL 30Χ16Χ90mm καθώς και
αποστατικο 30Χ37Χ10,5mm
4) Για το είδος 4:ΑΝΤΛΙΕΣ NETZSCH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
- Εταιρία:ΝΕΤZSCH

Signature Not Verified

- Τύπος :NM045BY01L06B
- Σειριακος Αριθμός : 472857
Για την συντήρηση της απαιτείται ρότορας και στάτορας.
5) Για το είδος 5: ΑΝΤΛΙΕΣ NETZSCH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
- Εταιρία:ΝΕΤZSCH
- Τύπος NM063BY01L06B
- Σειριακός Αριθμός : 472856
Για την συντήρηση της απαιτείται κίτ επισκευής

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MICHAIL
TZINEVRAKIS
Ημερομηνία: 2018.11.07 14:12:17
EET

6) Για το είδος 6: ΑΝΤΛΙΕΣ NETZSCH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
- Εταιρία:ΝΕΤZSCH
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- Τύπος NM076BY01L06B
- Σειριακός Αριθμός : 473027
Για την συντήρηση της απαιτείται κίτ επισκευής
7) Για το είδος 7: ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
- Εταιρία κατασκευής: SULZER
- Τύπος:RCP2534 A28/C EC-D01*10-BS
- Σειριακος Αριθμός : 27664 - 27667
Για την συντήρηση απαιτείται:
κιτ επισκευής με κωδικό 61705098
Προπέλα με κωδικό 35075176
8) Για το είδος 8: ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ
- Εταιρία κατασκευής: SULZER
- Τύπος:XRW3032 PA29/6 EC – D01*10BO+
- Σειριακος Αριθμός : 1458 - 1459
Για την συντήρηση απαιτείται:
κιτ επισκευής με κωδικό 61705408
Προπέλα με κωδικό 35075842
9) Για το είδος 9: ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
- Εταιρία κατασκευής: SULZER
- Τύπος:XRW3032 PA29/6 EC – D01*10BO+
- Σειριακος Αριθμός : 1454 - 1457
Για την συντήρηση απαιτείται:
κιτ επισκευής με κωδικό 61705408
Προπέλα με κωδικό 35075842
10) Για το είδος 10: ΑΝΤΛΙΑ ΑΜΜΟΥ
- Εταιρία κατασκευής: SULZER
- Τύπος:XFP100E VX.4 PE60/4-D05*10+
- Σειριακος Αριθμός : 30501
Για την συντήρηση απαιτείται κιτ επισκευής με κωδικό 61705095
11) Για το είδος 11: ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ
- Εταιρία κατασκευής: SULZER
- Τύπος:XFP100E CB1.3 PE60/4-D05*10+
- Σειριακος Αριθμός : 30503
Για την συντήρηση απαιτείται κιτ επισκευής με κωδικό 61705076
12) Για το είδος 12: ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΤΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
- Εταιρία κατασκευής: SULZER
- Τύπος:RCP2533 A/28/6 EC-D01*10-BSW2
- Σειριακος Αριθμός : 27669-27670
Για την συντήρηση απαιτείται κιτ επισκευής με κωδικό 61705098
13) Για το είδος 13: ΑΝΤΛΙΑ ΞΗΡΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ
- Εταιρία κατασκευής: SULZER
- Τύπος:XFP200G CB1.3 PE185/4-D05*10Cx
- Σειριακος Αριθμός : 12469
Για την συντήρηση απαιτείται κιτ επισκευής με κωδικό 61705087
14) Για το είδος 14: ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ
- Εταιρία κατασκευής: SULZER
- Τύπος:RW4024 A30/8 EC-D01*10BO+
- Σειριακος Αριθμός : 0002949
Για την συντήρηση απαιτείται κιτ επισκευής με κωδικό 61702018
Τα παραπάνω προς προμήθεια υλικά ομαδοποιούνται ως εξής:
Ομάδα 1 : Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το είδος (1)
Ομάδα 2 : Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το είδος (2)
Ομάδα 3 : Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το είδος (3)
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Ομάδα 4 : Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για τα είδη (4), (5), (6)
Ομάδα 5 : Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για τα είδη (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14)
Τα είδη της κάθε ομάδας αναλύονται στον Προϋπολογισμό της προμήθειας και πιο αναλυτικά:
Η Ομάδα Α’ περιλαμβάνει ανταλλακτικά του προυπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 1 έως και το 2 συνολικής
αξίας 2.500,00€, πλέον του Φ.Π.Α.,
Η Ομάδα Β’ περιλαμβάνει ανταλλακτικά του προυπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 3 έως και το 5 συνολικής
αξίας 10.700,00€, πλέον του Φ.Π.Α
Η Ομάδα Γ’ περιλαμβάνει ανταλλακτικά του προυπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 6 έως και το 8 συνολικής
αξίας 9.961,00€, πλέον του Φ.Π.Α.,
Η Ομάδα Δ’ περιλαμβάνει ανταλλακτικά του προυπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 9 έως και το 28 συνολικής
αξίας 8.744,60€, πλέον του Φ.Π.Α.,
Η Ομάδα Ε’ περιλαμβάνει ανταλλακτικά του προυπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 29 έως και το 40 συνολικής
αξίας 11.946,00€, πλέον του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει σε όποια ομάδα επιθυμεί, αλλά για το σύνολο των ειδών της ομάδας
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα
δοθεί στο σύνολο των ειδών της κάθε Ομάδας (Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’ ή Ε’) του Προϋπολογισμού, που δύναται να
συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των τευχών δημοπράτησης και τους όρους του
παρόντος διαγωνισμού.
Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένος Τμήματος Ε.Ε.Λ.
Ποιότητας Νερών

Ιωάννης Ξυλάκης
Μηχανολογος Μηχανικός ΤΕ

Χριστίνα Κοτσιφάκη
Χημικός Μηχανικός
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΥΑΧ
Xανιά 24/10/2018

Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός.
Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ
Χανίων» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ , c.p.v 42124000-4, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434, έχει Προϋπολογισμό
43.851,60€ χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α Κ.Α.Ε. 6264-065 και χωρίζεται σε πέντε (5) Ομάδες.
Πιο Αναλυτικά:
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΜ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
€
€

ΟΜΑΔΑ Α
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το είδος 1
1
2

ΒΑSIC REPAIR KIT 6656800
SEAL HOLDER

ΤΕΜ

3

600,00

1.800,00

ΤΕΜ

2

350,00

700,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -1ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

2.500,00

ΟΜΑΔΑ Β
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το είδος 2

3

4

5

ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΑΠΟ NBR p/n: 77418-1646

ΡΟΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ p/n: T200094032

ΚΟΧΛΙΑΣ 25GVA/25GBB T1000

TEM

2

1.100,00

2.200,00

TEM

2

1.700,00

3.400,00

TEM

2

2.550,00

5.100,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -2ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

10.700,00

ΟΜΑΔΑ Γ
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το είδος 3

6
7
8

Τροχός Φ300χ70mm GN300XOS30T
Σωληνάκι ΣΛ30/16/90GN
Αποστάτης AΠ30/37/10,5GN

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -3ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

ΤΕΜ

70

135,00

9.450,00

ΤΕΜ

70

4,90

343,00

ΤΕΜ

140

1,20

168,00

9.961,00

ΟΜΑΔΑ Δ
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για τα
παρακάτω είδη
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Για το είδος 4:

9

10

11

12

13

14

15

Rotor Pos 1999

ΤΕΜ

1

800,00

800,00

Stator Pos 3005

ΤΕΜ

1

400,00

400,00

Pin joint seal Pos 8235

ΤΕΜ

1

78,00

78,00

Sleeve Pos 5115

ΤΕΜ

1

55,00

55,00

O-ring Pos 8060

ΤΕΜ

2

4,00

8,00

TEM

1

45,00

45,00

TEM

1

8,00

8,00

Clamp ring Pos 5425

Snap ring Pos 5065

Για το είδος 5:

16

Rotor Pos 1999 Id.Nr 5026127

ΤΕΜ

1

1.600,00

1.600,00

17

Stator iFD 2 set Pos 3005 Id.Nr 8038050

ΤΕΜ

1

1.370,00

1.370,00

17

Pin joint seal Pos 8235 Id.Nr 876657

ΤΕΜ

2

95,00

190,00

18

Sleeve Pos 5115 Id.Nr 864325

ΤΕΜ

2

70,00

140,00

19

O-ring Pos 8060 Id.Nr 516327

ΤΕΜ

4

3,40

13,60

20

Clamp ring Pos 5425 Id.Nr 876658

ΤΕΜ

2

47,00

94,00

21

Snap ring Pos 5065 Id.Nr 512289

ΤΕΜ

2

20,00

40,00

Για το είδος 6:

22

Rotor Pos 1999 Id.Nr 5063763

ΤΕΜ

1

1.950,00

1.950,00

23

Stator Pos 3005 Id.Nr 5181371

ΤΕΜ

1

1.460,00

1.460,00

24

Pin joint seal Pos 8235 Id.Nr 876404

ΤΕΜ

2

92,00

184,00

25

25

Sleeve Pos 5115 Id.Nr 862314

ΤΕΜ

2

78,00

156,00

26

O-ring Pos 8060 Id.Nr 517018

ΤΕΜ

4

4,50

18,00

27

Clamp ring Pos 5425 Id.Nr 876399

ΤΕΜ

2

50,00

100,00

28

Snap ring Pos 5065 Id.Nr 512280

ΤΕΜ

2

17,50

35,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -4ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

8.744,60

ΟΜΑΔΑ Ε

29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40

Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για τα
παρακάτω είδη
Για το είδος 7:
KIT Επισκευής με κωδικό 61705098
Προπέλα με κωδικό 35075176
Για το είδος 8:
KIT Επισκευής με κωδικό 61705408
Προπέλα με κωδικό 35075176
Για το είδος 9:
KIT Επισκευής με κωδικό 61705408
Προπέλα με κωδικό 35075176
Για το είδος 10:
KIT Επισκευής με κωδικό 61705095
Για το είδος 11:
KIT Επισκευής με κωδικό 61705076
Για το είδος 12
KIT Επισκευής με κωδικό 61705408
Για το είδος 13:
ΚΙΤ Επισκευής με κωδικό 61705087
Για το είδος 14:
kit επισκευής με κωδικο 61702018

ΤΕΜ

2

542,00

1.084,00

ΤΕΜ

1

1.268,00

1.268,00

ΤΕΜ
ΤΕΜ
΅:
ΤΕΜ
ΤΕΜ

1
1

932,00
1.374,00

932,00
1.374,00

1
1

932,00
1.374,00

932,00
1.374,00

ΤΕΜ

1

878,00

878,00

TEM

1

860,00

860,00

ΤΕΜ

1

542,00

542,00

ΤΕΜ

1

2.178,00

2.178,00

ΤΕΜ

1

524,00

524,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -5ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

11.946,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ -€-

43.851,60

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 43.851,60€ πλέον του Φ.Π.Α. και
κατανέμεται σε (5) πέντε Ομάδες.
Η Ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά του Προϋπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 1 έως και το 2 του
παραπάνω πίνακα συνολικής αξίας 2.500,00€, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ
6264-065 του προϋπολογισμού για το 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Η Ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά του Προϋπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 3 έως και το 5 του
παραπάνω πίνακα συνολικής αξίας 10.700,00€, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ
6264-065 του προϋπολογισμού για το 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Η Ομάδα Γ’ περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά του Προϋπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 6 έως και το 8
παραπάνω πίνακα συνολικής αξίας 9.961,00€, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ
6264-065 του προϋπολογισμού για το 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ
Η Ομάδα Δ’ περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά του Προϋπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 9 έως και το 28 του
παραπάνω πίνακα συνολικής αξίας 8.744,60€, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ
6264-065 του προϋπολογισμού για το 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ
Η Ομάδα Ε’ περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά του Προϋπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 29 έως και το 40 του
παραπάνω πίνακα συνολικής αξίας 11.946,00€, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ
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6264-065 του προϋπολογισμού για το 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Ο Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει σε όποια ομάδα επιθυμεί, αλλά για το σύνολο των ειδών της ομάδας.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα
δοθεί στο σύνολο των ειδών της κάθε Ομάδας (Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’ ή Ε’) του Προϋπολογισμού, που δύναται να
συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των τευχών δημοπράτησης και τους όρους του
παρόντος διαγωνισμού.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Ο Προϊστ. Τμ. Προμηθειών & Διαχείρισης

Κων/νος Στεργιάννης

Σταύρος Μαυρογένης
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΥΑΧ,

«Προμήθεια

Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ

ΤΕΜ

3

ΤΕΜ

2

TEM

2

TEM

2

TEM

2

ΤΕΜ

70

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€*

ΣΥΝΟΛΟ
€

ΟΜΑΔΑ Α
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το
είδος 1

1

2

ΒΑSIC REPAIR KIT 6656800

SEAL HOLDER
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -1- ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ
-€-

ΟΜΑΔΑ Β
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το
είδος 2
3

4

5

ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΑΠΟ NBR p/n: 77418-1646
ΡΟΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ p/n:
T200094032
ΚΟΧΛΙΑΣ 25GVA/25GBB T1000
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -2- ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ
-€-

ΟΜΑΔΑ Γ
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για το
είδος 3

6

Τροχός Φ300χ70mm GN300XOS30T
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7

8

Σωληνάκι ΣΛ30/16/90GN

ΤΕΜ

70

ΤΕΜ

140

Rotor Pos 1999

ΤΕΜ

1

Stator Pos 3005

ΤΕΜ

1

Pin joint seal Pos 8235

ΤΕΜ

1

Sleeve Pos 5115

ΤΕΜ

1

O-ring Pos 8060

ΤΕΜ

2

TEM

1

TEM

1

Αποστάτης AΠ30/37/10,5GN
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -3- ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ
-€-

ΟΜΑΔΑ Δ
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για τα
παρακάτω είδη
Για το είδος 4:

9

10

11

12

13

14

15

Clamp ring Pos 5425

Snap ring Pos 5065

Για το είδος 5:

16

Rotor Pos 1999 Id.Nr 5026127

ΤΕΜ

1

17

Stator iFD 2 set Pos 3005 Id.Nr
8038050

ΤΕΜ

1

17

Pin joint seal Pos 8235 Id.Nr 876657

ΤΕΜ

2

18

Sleeve Pos 5115 Id.Nr 864325

ΤΕΜ

2

19

O-ring Pos 8060 Id.Nr 516327

ΤΕΜ

4

20

Clamp ring Pos 5425 Id.Nr 876658

ΤΕΜ

2

21

Snap ring Pos 5065 Id.Nr 512289

ΤΕΜ

2
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Για το είδος 6:

22

Rotor Pos 1999 Id.Nr 5063763

ΤΕΜ

1

23

Stator Pos 3005 Id.Nr 5181371

ΤΕΜ

1

24

Pin joint seal Pos 8235 Id.Nr 876404

ΤΕΜ

2

25

Sleeve Pos 5115 Id.Nr 862314

ΤΕΜ

2

26

O-ring Pos 8060 Id.Nr 517018

ΤΕΜ

4

27

Clamp ring Pos 5425 Id.Nr 876399

ΤΕΜ

2

28

Snap ring Pos 5065 Id.Nr 512280

ΤΕΜ

2

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -4- ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ
-€-

ΟΜΑΔΑ Ε
Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για τα
παρακάτω είδη
Για το είδος 7:
29

KIT Επισκευής με κωδικό 61705098

ΤΕΜ

2

30

Προπέλα με κωδικό 35075176

ΤΕΜ

1

Για το είδος 8:

31

KIT Επισκευής με κωδικό 61705408

ΤΕΜ

1

32

Προπέλα με κωδικό 35075176

ΤΕΜ

1

Για το είδος 9:

΅:

33

KIT Επισκευής με κωδικό 61705408

ΤΕΜ

1

34

Προπέλα με κωδικό 35075176

ΤΕΜ

1

Για το είδος 10:

30

35

KIT Επισκευής με κωδικό 61705095

ΤΕΜ

1

TEM

1

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Για το είδος 11:

36

KIT Επισκευής με κωδικό 61705076

Για το είδος 12

37

KIT Επισκευής με κωδικό 61705408

Για το είδος 13:

39

40

ΚΙΤ Επισκευής με κωδικό 61705087
Για το είδος 14:
kit επισκευής με κωδικο 61702018
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ -5- ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΕΥΡΩ
-€ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ:

Α.Α

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

ΟΜΑΔΑ Α

2

ΟΜΑΔΑ Β

3

ΟΜΑΔΑ Γ

4

ΟΜΑΔΑ Δ

5

ΟΜΑΔΑ Ε

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Χανιά …./…./2018
* μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία
** Συμπληρώνεται η ΟΜΑΔΑ ή ΟΜΑΔΕΣ που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων
Τηλ. 28210 36220 fax 28210 36288
Χανιά: 02/11/2018
Αρ. Πρωτ: 9660
ΑΔΑ: 6Σ02ΟΕΨΡ-84Ρ
ΑΔΑΜ:18PROC003940431

Πληροφορίες: Σταύρος Μαυρογένης
Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων
Τηλ: 2821036278
Φαξ: 2821036289
Εmail:mavrogen@deyach.gr
site: www.deyach.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για
την Εκτέλεση της «Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων» για τις ανάγκες της
ΔΕΥΑΧ. NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434, c.p.v 42124000-4

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 43.851.60€ πλέον του Φ.Π.Α. και
κατανέμεται σε (5) πέντε ομάδες όπως αυτές αναλύονται στον Προϋπολογισμό και στην Τεχνική ΠεριγραφήΠροδιαγραφές της Προμήθειας.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που
θα δοθεί στο σύνολο των ειδών της κάθε Ομάδας (Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’ ή Ε’) του Προϋπολογισμού, που δύναται να
συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των τευχών δημοπράτησης και τους όρους του
παρόντος διαγωνισμού.
Ο Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει σε όποια ομάδα επιθυμεί, αλλά για το σύνολο των ειδών της ομάδας
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει μέχρι 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της ομάδας ή των ομάδων που συμμετέχει:
Πιο αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α: 50,00€ , ΟΜΑΔΑ Β: 214,00€, ΟΜΑΔΑ Γ: 199,22€, ΟΜΑΔΑ Δ: 174,89€, ΟΜΑΔΑ Ε: 238,92€
Και για τις (5) πέντε ομάδες: 877,03€, ισχύος 5 μήνες από την ημέρα του Διαγωνισμού και θα περιλαμβάνει όσα

στην παρ.14.3 των όρων της Διακήρυξης αναφέρονται.
Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ στα
γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, 73300, στις Μουρνιές , την Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα. 10.00
π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) από την επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ.
Η παράδοση των υλικών δύναται να γίνει και τμηματικά και η παραλαβή των υλικών θα γίνει όπως και όπου υποδειχθεί από την ΔΕΥΑΧ
στον ανάδοχο της Προμήθειας μετά από σχετική συνεννόηση μαζί του
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ, θα εγκρίνει την
επιλογή αναδόχου για την κάθε ομάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις
Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), κο Μαυρογένη Σταύρο Προϊστ. Τμ Προμηθειών & Διαχείρισης στο
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 28210 36278, FAX 2821036288 - 36289 email: mavrogen@deyach.gr Τμήμα Προμηθειών.
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές –Τεχνική Περιγραφή μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της
ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), κα Κοτσιφάκη Χριστίνα στο Τηλέφωνο λήψης
πληροφοριών: 28210 45268, email: Christina Kotsifaki <kotsifaki@yahoo.com>
Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης οι Τεχνικές Προδιαγραφές ,ο Προϋπολογισμός καθώς και η Περίληψη της
Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ
Μιχάλης Τζινευράκης
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