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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Κέας διακηρύσσει την προμήθεια δύο αυτόνομων μονάδων παραγωγής και
διάθεσης πόσιμου νερού, έκαστο ημερήσιας παραγωγής 6m3.
Άρθρο 1ο
Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό δύο αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου
νερού, έκαστο ημερήσιας παραγωγής 6m3 με σφραγισμένες προσφορές και με συμπλήρωση
τιμολογίου, για την προμήθεια όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην παρούσα μελέτη.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κέας (Δ/νση : Ιουλίδα Κέας) ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής την 30η/08/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ.(τέλος
κατάθεσης των προσφορών).
Άρθρο 2ο
Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Τα στοιχεία της συμβάσεως τα οποία θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η παρούσα διακήρυξη
β) Το τιμολόγιο προσφοράς
γ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς
δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
στ) Η τεχνική περιγραφή
ζ) Τα κριτήρια αξιολόγησης
Άρθρο 3ο
Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει την προμήθεια και εκκίνηση, εκπαίδευση
χρήσης και λειτουργίας και διενέργεια δοκιμών και αναλύσεων παραγόμενου νερού με ευθύνη,
μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της προμήθειας εξαιτίας του αναδόχου αυτός υπόκειται
σε ποινική ρήτρα 2% επί του προϋπολογισμού προσφοράς για τις δυο πρώτες εβδομάδες και 4%
για τις επόμενες δύο. Μετά καθυστέρηση πέντε εβδομάδων ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο της σύμβασης.
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Άρθρο 4ο
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές, εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση παρέχοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας.
Οι προσφορές για το διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού, σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Δήμου, στη Διεύθυνση
Ιουλίδα Κέας την 30η Αυγούστου 2016 μέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.
Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο μέχρι και της προηγουμένης του
διαγωνισμού εργασίμου ημέρας στο Πρωτόκολλο της επιχείρησης.
Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλα
νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Οι Ε.Π.Ε. και οι Ο.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Προσφορές που περιέχονται στο Δήμο με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στη Επιτροπή πριν τη λήξη της προθεσμίας
που καθορίζονται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία.
Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 5ο
Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλλουν στην επιτροπή διαγωνισμού :
1. Φάκελο Προσφοράς (σε πρωτότυπο και αντίγραφο, καλά σφραγισμένο) στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό της προμήθειας.
γ. Ο αριθμός και η ημερομηνία της διακήρυξης
δ. Το αντικείμενο της προμήθειας
ε. Η ημερομηνία του διαγωνισμού
στ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.
και θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα :
Α. Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής (σε πρωτότυπο και αντίγραφο, καλά σφραγισμένο) στον
οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα περιλαμβάνει :
α) την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 516,13 €, ίση προς 2% του προϋπολογισμού
της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε
Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης και θα εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β) Βεβαίωση περί εγγραφής τους στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση
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- Περί ανωνύμων εταιριών του Διοικητικού Συμβουλίου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
που να αποδεικνύει τη νόμιμη εξουσιοδότηση του δίδοντος την προσφορά.
- Περί Ε.Π.Ε. και Ο.Ε.: Επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα του διαχειριστή
της εταιρίας ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που να αποδεικνύει τη νόμιμη
εξουσιοδότηση του δίδοντος την προσφορά.
δ) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ε) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζομένου.
στ) Δήλωση ότι η προσφορά ισχύει επί 90 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, εντός των οποίων πρέπει να έχει υπογραφεί η σύμβαση και να δηλωθεί ο
χρόνος παράδοσης του υλικού.
ζ) Δήλωση στην οποία να εμφανίζεται η προέλευση και το όνομα του εργοστασίου
κατασκευής.
η) Παρουσίαση της εταιρείας του κάθε συμμετέχοντα με ιδιαίτερη μνεία στο service και
στην υποστήριξη μετά την πώληση.
θ) Πιστοποιήσεις αναφορικά με τη διαχείριση ποιότητας ISO9001:2008 και την
περιβαλλοντική διαχείριση ISO14001:2004, του κάθε συμμετέχοντα.
ι) Λίστα έργων μονάδων αφαλάτωσης υφάλμυρου και θαλασσινού νερού για την παραγωγή
πόσιμου νερού, που έχει προμηθεύσει και υποστηρίζει ο κάθε συμμετέχων σε αντίστοιχες
προμήθειες Δήμων ή ΔΕΥΑ, τα τελευταία πέντε (5) έτη (2011, 2012, 2013, 2014 και 2015).
Τα αναφερόμενα στη λίστα έργα, θα βεβαιώνονται με Βεβαιώσεις Καλής Λειτουργίας από
τους αντίστοιχους φορείς όπου εγκαταστάθηκαν τα συστήματα, οι οποίες και θα
κατατίθενται.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρειάζεται να αποδείξουν επί ποινή αποκλεισμού:
1) ότι διαθέτουν στην Ελλάδα κτιριακές εγκαταστάσεις με αποθήκες, γραφεία, αδειοδοτημένο χώρο
επισκευών και συντήρησης, ικανές να ανταποκριθούν στην υποστήριξη τέτοιων μονάδων
αφαλάτωσης,
2) ότι διαθέτουν, απαιτούμενο υπαλληλικό προσωπικό, ειδικοτήτων συναφών για την εν λόγω
κατασκευή. Οι ειδικότητες που απαιτούνται για τα εξειδικευμένα άτομα είναι του Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού, και Υδραυλικού, Ηλεκτροτεχνίτη κ.λ.π., ασφαλισμένους στους
κατάλληλους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Ελλάδος.
Για τα ανωτέρω, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα,
διαφορετικά αποκλείεται η συμμετοχή του από τον διαγωνισμό.
B. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς (σε πρωτότυπο και αντίγραφο, καλά σφραγισμένο) στον οποίο θα
αναγράφονται όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχονται:
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του κάθε προσφερόμενου συστήματος
β) Τεύχος υπολογισμών
γ) Τεχνικά έντυπα
γ) Διάγραμμα ροής, κατόψεις υπό κλίμακα καθώς και τρισδιάστατες απεικονίσεις της όλης
εγκατάστασης.
Γ. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (σε πρωτότυπο και αντίγραφο, καλά σφραγισμένο) στον οποίο
θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει το τιμολόγιο και τον
προϋπολογισμό προσφοράς. Οι συμμετέχοντες πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν την
Οικονομική Προσφορά στο έντυπο προϋπολογισμού της προσφοράς με την σφραγίδα της
Υπηρεσίας.
Άρθρο 6 ο
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού η οποία συνεδριάζει μία ώρα
πριν την παραπάνω καθοριζόμενη στην οποία λήγει το χρονικό όριο παραδόσεως των προσφορών.
Όταν παρέλθει η παραπάνω ώρα, καμία πλέον προσφορά δε γίνεται δεκτή, εκτός αν συνεχίζεται
κατ’ αδιάκοπη σειρά η παράδοση των προσφορών οπότε παρατείνεται μέχρι λήξης της
παραδόσεως.
Σε κάθε παραδιδόμενο φάκελο αναγράφεται από την επιτροπή ο αριθμός της σειράς παραδόσεώς
του και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής. Ακόμα, γράφεται στο πρακτικό το όνομα
του προμηθευτή καθώς και τα δικαιολογητικά που αυτός υποβάλλει.
Όταν παρέλθει η παραπάνω ώρα, κηρύσσεται λήξασα η παράδοση των προσφορών όπως γράφει το
πρακτικό και αρχίζει η μυστική συνεδρίαση της επιτροπής οπότε εξετάζονται από αυτή όλα τα
δικαιολογητικά. Αποκλείονται οι προμηθευτές εκείνοι των οποίων τα δικαιολογητικά δεν είναι
σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω και οι λόγοι αποκλεισμού τους γράφονται στο πρακτικό.
Στη συνέχεια γίνεται δημόσια συνεδρίαση και αναγγέλλονται οι προμηθευτές που αποκλείονται.
Επιστρέφονται σ’ αυτούς οι φάκελοι των προσφορών τους, χωρίς να ανοιχτούν, καθώς και η
εγγυητική επιστολή τους.
Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται
από όλα τα μέλη της επιτροπής. Η επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφασή της σε
επόμενη συνεδρίαση λαμβάνοντας όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους διαγωνιζόμενους
προς εξέταση και τεχνοοικονομική αξιολόγηση. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές, αφού
λάβει υπόψη της τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση της στοιχείο, και
γνωμοδοτεί για την συμφερότερη προσφορά.
Η γνωμοδότηση γίνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η οποία σε συνεδρίασή της
γράφει αυτή στο πρακτικό του διαγωνισμού και διακηρύσσει ανάδοχο της προμήθειας αυτόν που
έδωσε τη συμφερότερη από τεχνοοικονομικής απόψεως προσφορά.

ΑΔΑ: 75ΚΗΩΕΔ-5ΚΨ

Άρθρο 7 ο
Οι ενστάσεις επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται στην επιτροπή που διενέργησε το
διαγωνισμό εντός της επόμενης από αυτόν ημέρας.
Επί των ενστάσεων που υποβάλλονται, η επιτροπή εκθέτει τις απόψεις της.
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Άρθρο 8 ο
Η απόφαση της επιτροπής προμηθειών του Δήμου μαζί με τα πρακτικά των ενστάσεων και του
φακέλου του διαγωνισμού καθώς και της αξιολόγησης των προσφορών υπόκειται στην αρμόδια
έγκριση της O.E. του Δήμου.
Άρθρο 9 ο
Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας και την ανάδειξη του αναδόχου προμηθευτή αυτός οφείλει
να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης καταθέτοντας
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση προς 5% της συμβατικής αξίας του εμπορεύματος. Η
εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας.
Άρθρο 10 ο
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με την παράδοση των συστημάτων σε πλήρη
λειτουργία και με την οριστική παραλαβή τους.
Άρθρο 11 ο
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθειας δύο αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης
πόσιμου νερού, έκαστο ημερήσιας παραγωγής 6m3, βάσει ενδεικτικού προϋπολογισμού που
συντάχθηκε, ανέρχεται στο ποσό των 25.806,45 € συν 6.193,55 €, ΦΠΑ 24%.
Άρθρο 12 ο
Οι τιμές παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Οποιαδήποτε μεταβολή
των οικονομικών όρων και συνθηκών για οποιονδήποτε λόγο δεν παρέχει στους συμβαλλόμενους
το δικαίωμα να παραιτηθούν από τη σύμβαση ή να ζητήσουν τροποποίηση των συμφωνημένων
τιμών.
Ο Δήμαρχος Κέας
Ιωάννης Ευαγγέλου

