
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΔΑ: 

     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

          ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αριθ. Πρωτ.:2135/6.6.2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ

ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ”

Ο Δήμαρχος Κέας

προκηρύσσει  ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη

αναδόχου  εκτέλεσης  της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΦΟΡΗΤΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O)

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  500m3/ημέρα  ΠΟΣΙΜΟΥ  ΝΕΡΟΥ,   προϋπολογισμού

100.000,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Περιοχή:ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ

Ταχ.Κωδ.:84002

Τηλ.:2288360008/60015

Telefax:2288022811

E-mail:texniki@kea.gr

Ιστοσελίδα:w  ww.kea.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με

τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

3. Κωδικός CPV:         42912340-7 Συσκευές Αφαλάτωσης
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4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η σύμβαση θα αναφέρεται στην προμήθεια μιας φορητής μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου
νερού με τη μέθοδο της  αντίστροφης όσμωσης (R.O) προς  συνολική ημερήσια παραγωγής
500m3 επεξεργασμένου νερού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές - με σκοπό την παροχή,
επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του
Δήμου.

Η φορητή μονάδα αφαλάτωσης θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος στην περιοχή
Μυλοποτάμου  μετά  την  εξασφάλιση  των  απαραίτητων  εγκρίσεων  –  αδειοδοτήσεων  από
πλευράς του Δήμου. Η προσφερόμενη μονάδα θα φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα την
καθιστούν αυτόνομη και ασφαλή ως προς τη λειτουργία της σε σχέση με το προσωπικό αλλά
και με το περιβάλλον.

Όλα τα συστήματα της φορητής μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης (προκατεργασία,
μετακατεργασία – φίλτρα -  μεμβράνες,  αντλίες υψηλής πίεσης,   κ.ά.),  θα είναι  εργονομικά
εγκατεστημένα εντός μεταλλικής προστατευτικής κατασκευής τύπου “container”, κατάλληλου
πλάτους  και  μήκους  ανάλογα  με  τις  λειτουργικές  ανάγκες  της  μονάδας  και  της
προσβασιμότητας  στην  περιοχή  όπου  θα  γίνει  η  τοποθέτηση  (ο  κάθε  ενδιαφερόμενος
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί το χώρο τοποθέτησης της μονάδας ώστε να
εκτιμήσει τη δυνατότητα πρόσβασης  σε αυτόν). 

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
από  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  (επί  ποινή  αποκλεισμού).  Η  σύμβαση
υπογράφεται το αργότερο  μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη
ειδοποίηση του Δήμου προς τον ανάδοχο προμηθευτή.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

7. Κριτήριο ανάθεσης:

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

9. Παραλαβή προσφορών:
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Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr  του ως  άνω συστήματος,  την  4η Ιουλίου,  ημέρα Τρίτη και  ώρα

10:30. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι 30η Ιουνίου 2017 και ώρα 13:30. Μετά τη

λήξη  της  παραλαβής  προσφορών  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης,

ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο,
απορρίπτεται.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη  για  την  εν  λόγω σύμβαση βαρύνει  τον  με  Κ.Α.  :  25.7131.0008 "Μηχανισμός
φιλτραρίσματος νερού νέου δικτύου Ιουλίδας" σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2017  του Φορέα.

Σχετικές  η  υπ’  αριθ.  173/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  τη  διάθεση  της

πίστωσης  (ανάληψη  υποχρέωσης)  και  η  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016

και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  64/2017.

Ο Δήμαρχος Κέας

        ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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