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Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού
Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ», με
προϋπολογισμό 610.000,00€, πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Ταξινόμηση κατά CPV: 32441200
Ο Διαγωνισμός αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ
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ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ», δοκιμασμένο και έτοιμο για
λειτουργική χρήση και περιλαμβάνει την αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό του
υπάρχοντος συστήματος αφαλάτωσης, χλωρίωσης και του ταχυδιυλιστηρίου στο Δήμο
Ιητών.
Οι βασικοί στόχοι της προμήθειας είναι:
• η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού
• η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (μέσω της εξασφάλισης
πόσιμου αποθέματος
• η βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων όπως των όμβριων υδάτων και του
υδροφόρου ορίζοντα
Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια ελέγχου
λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο του
έργου, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο του έργου, τις μετακινήσεις και
ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου
του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και τα σχέδια και στις απαιτούμενες
εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές, τη δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία για διάστημα τριάντα (30)
ημερών, την επί 24ώρου βάσεως λειτουργία του συστήματος επί 30 ημέρες και την
εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Παρασκευή
,20/05/2016 και ΩΡΑ 7:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
και
ΩΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δευτέρα ,30/05/2016 και ΩΡΑ 12:00 μ.μ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα για το σύνολο των
ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη, από τους οικονομικούς
φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Όσες
προσφορές κατατεθούν αργότερα από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται
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εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό
που αντιστοιχεί στο 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον
ΦΠΑ ήτοι ποσού δώδεκα χιλιάδες διακόσια Ευρώ (12.200€) και απευθύνεται στον Δήμο
Ιητών. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον (30)
τριάντα ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι
Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης. Οι
παραπάνω θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία σε τουλάχιστον μία παρόμοια
με την δημοπρατούμενη προμήθεια/έργο, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ
ΕΟΧ) 2009-2014, με ποσοστό χρηματοδότησης 85% από ΕΟΧ και 15% από Εθνικούς
Πόρους.
Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και τυχόν
επαναληπτικών, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Υπεύθυνος για τον Δήμο Ιητών: κ. Αναστάσιος Ναυπλιώτης, τηλ. 22863-60416 και φαξ
22860-91228 και email: info@dimosios.gr
Η Διακήρυξη καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού είναι
διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις
05/04/2016
Ίος 05/04/2016
Ο Δήμαρχος Ιητών
Μιχαήλ
Πετρόπουλος
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