
 

 

    

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  

  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Τμ. Προμηθειών 

                          

  

Χανιά    25/04/2019 

 

     

                                        Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

                              Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και υποδιαιρείται  σε (2) δύο 

Ομάδες με αντικείμενο - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

                Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» CPV 14212200-2   

           προϋπολογισμού 85.010,00€ χωρίς το ΦΠΑ  Κ.Α.Ε. 8112-001,NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434  και χωρίζεται σε 
(2) δύο Ομάδες την  Α   και την  Β. 

           Η Ομάδα Α  περιλαμβάνει τα στοιχεία 1 και 2 του Προϋπολογισμού του Β Τμήματος και  
           Η Ομάδα Β  περιλαμβάνει τα στοιχεία 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 και 14  του Προϋπολογισμού του Β Τμήματος. 

  Α. Το προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)  ως 

πίνακας Προϋπολογισμού. Το υπό προμήθεια είδη, είναι: 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ CPV 14212200-2 

 
 
 
 
 
 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Α/Α Είδος Εργασιών   Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνες 
(Ευρώ) 

  

    
Μονα
δες 

    
Μερική 
Δαπάνη 

Ολική Δαπάνη 

       

              

  ΟΜΑΔΑ Α           

1 

Υπόβαση προδιαλογέα.                                             
Άριστης ποιότητας από υλικά λατομείου 
(υλικό προδιαλογέα 0-16 mm) για 
επίχωση σωλήνων. 

t 
(τόνοι) 

5.700,00 2,50 14.250,00   

2 

Υπόβαση 3Α.                                                            
Άριστης ποιότητας (0-32 mm) από υλικό 
λατομείου για επίστρωση οδοστρώματος 
Π.Τ.Π 0-155                                                                 

t 
(τόνοι) 

3.000,00 4,20 12.600,00   

   ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Α  26.850,00€ 

   ΦΠΑ 24%    6.444,00€ 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.294,00€ 

              ΟΜΑΔΑ Β      

3 
Άμμος Α σκυροδέματος. Άριστης 
ποιότητας τριβείου για παραγωγή 
σκυροδέματος (0-4 mm) 

t 
(τόνοι) 

700,00 5,50 3.850,00   

4 
Άμμος Β επίχωση σωληνώσεων.                         
Επιχώσης σωληνώσεων (0-4 mm) 

t 
(τόνοι) 

700,00 4,20 2.940,00   

5 Αμμόχωμα. Επίχωσης σωλήνων  
t 

(τόνοι) 
700,00 4,20 2.940,00   

6 
Χαλίκι σκυροδέματος. Άριστης ποιότητας 
από υλικό λατομείου διαστάσεων 8-32 
mm 

t 
(τόνοι) 

600,00 5,20 3.120,00   



7 
Γαρμπίλι σκυροδέματος. Άριστης 
ποιότητας από υλικό λατομείου 
διαστάσεων 4-8 mm 

t 
(τόνοι) 

600,00 5,20 3.120,00   

8 
Μικτό σκυροδέματος. Μείγμα άμμου 
τριβείου με υλικό λατομείου διαστάσεων 
(0-4 mm)-(8-32 mm) 

t 
(τόνοι) 

600,00 5,40 3.240,00   

9 
Σκύρα. Άριστης ποιότητας από υλικό 
λατομείου διαστάσεων 40-60 mm 

t 
(τόνοι) 

1.500,00 5,30 7.950,00   

10 
Σκύρα. Άριστης ποιότητας από υλικό 
λατομείου διαστάσεων 60-100 mm 

t 
(τόνοι) 

1.000,00 5,30 5.300,00   

11 
Σκύρα. Άριστης ποιότητας από υλικό 
λατομείου διαστάσεων 100-180 mm 

t 
(τόνοι) 

1.000,00 5,30 5.300,00   

12 
Σκύρα. Άριστης ποιότητας από υλικό 
λατομείου διαστάσεων 40-300 mm 

t 
(τόνοι) 

1.000,00 5,00 5.000,00   

13 
Σκύρα. Άριστης ποιότητας από υλικό 
λατομείου διαστάσεων 40-60 mm 

t 
(τόνοι) 

2.000,00 5,30 10.600,00   

14 
 Ογκόλιθοι - Λίθοι λατομείου βάρους  500 
– 2.500 kg περίπου 

t 
(τόνοι) 

1.000,00 4,80 4.800,00   

      ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Β  58.160,00€ 

   ΦΠΑ 24%    13.958,40€ 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  72.118,40€ 

       

 
        

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
85.010,00€ 

          Φ.Π.Α. 24 % 20.402,40€ 

          ΣΥΝΟΛΟ 105.412,40€ 

                                                      Β. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (15 %)  

 ΟΜΑΔΑ Α ( ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (15 %)  

1 

Υπόβαση προδιαλογέα.                                             
Άριστης ποιότητας από υλικά λατομείου 
(υλικό προδιαλογέα 0-16 mm) για 
επίχωση σωλήνων. 

t 
(τόνοι) 

855,00 2,50 2.137,50   

2 

Υπόβαση 3Α.                                                            
Άριστης ποιότητας (0-32 mm) από υλικό 
λατομείου για επίστρωση οδοστρώματος 
Π.Τ. 0-155                                                                 

t 
(τόνοι) 

450,00 4,20 1.890,00   

   ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Α 4.027,50€ 

   ΦΠΑ 24%   966,60€ 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.994,10€ 

 ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (15 %)       

3 
Άμμος Α σκυροδέματος. Άριστης 
ποιότητας τριβείου για παραγωγή 
σκυροδέματος (0-4 mm) 

t 
(τόνοι) 

105,00 5,50 577,50   

4 
Άμμος Β επίχωση σωληνώσεων.                         
Επιχώσης σωληνώσεων (0-4 mm) 

t 
(τόνοι) 

105,00 4,20 441,00   

5 Αμμόχωμα. Επίχωσης σωλήνων  
t 

(τόνοι) 
105,00 4,20 441,00   

6 
Χαλίκι σκυροδέματος. Άριστης ποιότητας 
από υλικό λατομείου 8-32 mm 

t 
(τόνοι) 

90,00 5,20 468,00   

7 
Γαρμπίλι σκυροδέματος. Άριστης 
ποιότητας από υλικό λατομείου 
διαστάσεων 4-8 mm 

t 
(τόνοι) 

90,00 5,20 468,00   



8 
Μικτό σκυροδέματος. Μείγμα άμμου 
τριβείου με υλικό λατομείου διαστάσεων 
(0-4 mm)-(8-32 mm) 

t 
(τόνοι) 

90,00 5,40 486,00   

9 
Σκύρα. Άριστης ποιότητας από υλικό 
λατομείου διαστάσεων 40-60 mm 

t 
(τόνοι) 

225,00 5,30 1.192,50   

10 
Σκύρα. Άριστης ποιότητας από υλικό 
λατομείου διαστάσεων 60-100 mm 

t 
(τόνοι) 

150,00 5,30 795,00   

11 
Σκύρα. Άριστης ποιότητας από υλικό 
λατομείου διαστάσεων 100-180 mm 

t 
(τόνοι) 

150,00 5,30 795,00   

12 
Σκύρα. Άριστης ποιότητας από υλικό 
λατομείου διαστάσεων 40-300 mm 

t 
(τόνοι) 

150,00 5,00 750,00   

13 
Σκύρα. Άριστης ποιότητας από υλικό 
λατομείου διαστάσεων 40-60 mm 

t 
(τόνοι) 

300,00 5,30 1.590,00   

14 
 Ογκόλιθοι - Λίθοι λατομείου βάρους  
500-2.500 kg περίπου 

t 
(τόνοι) 

150,00 4,80 720,00   

      ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Β 8.724,00€ 

   ΦΠΑ 24%   2.093,76€ 

      ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.817,76€ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (15 %) 
Η ΔΕΥΑ Χανίων  το δικαίωμα να μειώνει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 15% με αντίστοιχη μείωση της 
δαπάνης ή να αυξάνει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 15% με αντίστοιχη αύξηση της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή 
{δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) 
ανέρχεται σε 4.027,50€ για την ΟΜΑΔΑ Α και 8.724,00€ για την ΟΜΑΔΑ Β πλέον ΦΠΑ όπως παραπάνω αναλύεται.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους  κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)  ως πίνακες 
Προϋπολογισμού.  

Ο Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό σε όποιο Ομάδα (Α,Β) του Διαγωνισμού επιθυμεί, αλλά  για το 
σύνολο των ειδών της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει. 
Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο των ειδών του Προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΕΣ Α ,Β)που δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός 

φορέας. 
Για τις Ομάδες Α και Β του Διαγωνισμού, με δεδομένο ότι οι μεταφορές γίνονται με οχήματα της ΔΕΥΑΧ, προσφορές 
δύναται να δώσουν Επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις παραγωγής τους βρίσκονται στα Διοικητικά όρια του Δήμου 
Χανίων ή έχουν  υποκαταστήματα παράδοσης των υλικών εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων. 
 
 Η εκτιμώμενη αξία της κάθε ομάδας της σύμβασης αναλύετε στα τμήματα του Προϋπολογισμού.  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για χρονικό διάστημα  δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τέσσερις (4) μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ χωρίς καμιά απαίτηση 
από τον προμηθευτή, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ίδιους πόρους της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από τους Κ.Α.Ε. 8112-001 με κατανομή στα 
έτη 2019,2020. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
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 των Συμβάσεων όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να  ασκηθεί, θα προβλεφθεί 
πίστωση στον αντίστοιχο Προϋπολογισμού έτους. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο 
των ειδών  της Ομάδας ή των Ομάδων  που δύναται να συμμετέχει ο Διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον 
τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Κωνσταντίνος Στεργιάννης 

                                       

                              Μαυρογένης  Σταύρος 

Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΧ            Προϊστ.Τμ.Προμηθειών & Διαχείρισης 
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