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ΘΕΜΑ : «Προµήθεια απολυµαντικού µέσου πόσιµου νερού»

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ.
Υπ. Εσωτ. 11389/93).
3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Π1/3305/2010 και Π1/3306/2010.
4. Την υπ’αριθ. 46/27.03.2013 απόφαση ∆.Σ. του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ σχετικά µε
την έγκριση διενέργειας της εν λόγω προµήθειας.
5. Την …….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ψηφίσθηκε
πίστωση …………….….. ευρώ, σε βάρος του ΚΑ …..……, του προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2013, για την προµήθεια απολυµαντικού µέσου πόσιµου νερού,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης.
6. Την 28/11.03.2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισµού για το έτος 2013.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, για την προµήθεια των αγαθών που
περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α

Είδος

1

Υποχλωριώδες Νάτριο

Ποσότητα Τιµή Μονάδας
(τεµάχια)
(€)
43.000
kg

ΣΥΝΟΛΟ €
Φ.Π.Α. 23% €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €
ΙΙ. Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής:

0.47€/kg

∆απάνη
(€)
20.210,00€
20.210.00€
2.627.30€
22.837.30€

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την

στο ∆ηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται

στη Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: …….πµ
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: ……. πµ
2). Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιλαµβάνονται στο συνηµµένο
Παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης
3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προµηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα
εξής δικαιολογητικά:

3.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
3.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης που
θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.
3.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται
ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ.
3.4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

3.5.Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού, για την επιλογή των
υποψήφιων αναδόχων, δήλωση του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς
πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα
οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν καθώς και ότι δεν
έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του
δηµοσίου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή
τους, γίνονται όµως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του

Κώδικα

∆ιοικητικής

∆ιαδικασίας

(ν.

2690/99)

την

αποδεικτική

ισχύ

του

πρωτότυπου.

Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός
από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά,
εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει
λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό.
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι
µε την επίδειξη της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυµες εταιρείες εξουσιοδοτηµένο
άτοµο το οποίο εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας βεβαιούµενου του γνησίου

της υπογραφής του

εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο
όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου
θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο
καταθέτων αυτή.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι
προσφορές

θα

περιέχονται

στην

υπηρεσία

µέχρι

την

προηγούµενη

της

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του
διαγωνισµού και τη συµµετοχή των προµηθευτών σ΄ αυτόν συντάσσονται στην
Ελληνική Γλώσσα.
2 Οι προσφορές, µε ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο
καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα.
Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή
«∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε αυτήν στοιχεία
και ειδικότερα, ως εξής:
 Στον

κυρίως

φάκελο

της

προσφοράς

τοποθετούνται

όλα

τα

ζητούµενα

δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων αναδόχων, του άρθρου 2 της
παρούσας διακήρυξης, καθώς και η εγγύηση συµµετοχής
 Τα τεχνικά στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση και
βαθµολόγηση των συµµετεχόντων τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨
 Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨

3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό
του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές,
εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές
πλην µίας.
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό,
υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται
από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο.
4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη επιστολή στην
εξής διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ
Τ.Κ. 145 65- ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδροµικά

λήγει

την

προηγούµενη

της

ηµεροµηνίας

διενέργειας

του

διαγωνισµού, δηλαδή την ............ 2013 ηµέρα ........... και ώρα 15:00 που κλείνει το
πρωτόκολλο του ∆ήµου.
2) Εγγυήσεις

Εγγύηση

συµµετοχής:

Η

εγγύηση

συµµετοχής

ορίζεται

σε

5%

επί

του

προϋπολογισµού της δαπάνης της προµήθειας και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον
µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς .
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του
διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης
εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 10% του συµβατικού ποσού,
(δηλαδή του προσφερόµενου ποσού).
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Παραλαβή προσφορών
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του
διαγωνισµού επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής
προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη.
2. Σε

κάθε

φάκελο

που

παραδίδεται

αναγράφεται

ο

αύξων

αριθµός

της

προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και
η τυχόν απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό
ταυτότητας.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη
της

παράδοσης

των

προσφορών

η οποία αναγράφεται

και στα πρακτικά.

Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση
του χρόνου αυτού,
εµπρόθεσµη

επίδοση

µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η
προσφορών

συνεχίζεται

χωρίς

διακοπή

και µετά

την

παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ∆ήµο εκπρόθεσµα ή
κατατίθενται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης,
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ’ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως
εκπρόθεσµες.

2) Έλεγχος δικαιολογητικών

1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια
συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών
συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε
φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να
φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης.
2. Ο φάκελος που περιέχει την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό
φάκελο, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός
µε αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι
παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται
µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των
διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της
επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και
τους λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα
τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους.

3) Αποσφράγιση των Προσφορών
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού
θα αποσφραγίσει δηµόσια τις προσφορές την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Η
αποσφράγιση θα γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού
όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από την παραπάνω Επιτροπή, στην κατοχή της οποίας παραµένει µέχρι
να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών
δικαιολογητικών στοιχείων που συνοδεύουν αυτή.
Οι παρευρισκόµενοι στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων
στο διαγωνισµό.
β) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές,
θα αποσφραγιστεί κατόπιν πρόσκλησης από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.
Όσων συµµετεχόντων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της
αξιολόγησης δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, αλλά
επιστρέφεται σ΄ αυτούς.

4).Αξιολόγηση Προσφορών
4.1 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
1. Η τιµή
2. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
3. Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
4.2 Η κατακύρωση θα γίνει στο συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά κρίθηκε,
σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, ως η πλέον χαµηλότερη, ευρισκόµενη εντός
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.
Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που
είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και
στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους .

5) Ενστάσεις

1 Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων πριν την υπογραφή της σύµβασης, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται στην αρµόδια για την
διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την οικονοµική
επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης,
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (µετάθεση της
ηµεροµηνίας του διαγωνισµού).
β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ΄
αυτόν
Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
σε αυτόν υποβάλλεται µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα απ΄
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν
κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού
Επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή αξιολόγησης. Το
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην
οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής ελέγχονται για τη νοµιµότητά
τους από το Γενικό Γραµµατέα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από την περιέλευσή τους σ΄ αυτόν, ο οποίος εκδίδει και σχετική πράξη. Σε
περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι αποφάσεις είναι παράνοµες τις ακυρώνει (άρθρο
149 Ν. 3463/2006).
Κάθε ενιστάµενος, ως έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσφύγει στο Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆/κησης και να προσβάλλει τις παραπάνω
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία
δέκα (10) ηµερών από την δηµοσίευση των αποφάσεων ή από την κοινοποίηση ή
αφότου έλαβε γνώση αυτών (άρθρο 150 Ν. 3463/2006).
Επίσης, κάθε ενιστάµενος, ως έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσβάλλει τις
σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα (των άρθρων 146 και 150 του
Ν.3463/2006), ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του παραπάνω
νόµου, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοσή τους ή την κοινοποίησή
τους ή αφότου έλαβε γνώση αυτών.
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η αρµόδια Επιτροπή.

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

1) Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε
δέκα ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η
κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι
δε αµέσως εκτελεστή.
2) Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις των δεξαµενών των
δηµοτικών ενοτήτων ∆ιονύσου και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου , σύµφωνα µε
τις ανάγκες , και οι µεταγγίσεις από τις παλετοδεξαµενές / δοχεία µεταφοράς προς
τις δεξαµενές αποθήκευσης χλωρίου θα γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία
υπευθύνου του ∆ήµου/ ∆ηµοτικών Ενοτήτων.

3) Κρατήσεις
Στη συµβατική αξία των υλικών εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή:
α. Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ∆ΚΥ),
ποσοστό 2%, επιµεριζόµενο σε ποσοστό 1,5% (2x 75% = 1,5%) στο ΤΕΑ∆ΥΤΑ∆ΚΥ και σε ποσοστό 0,5% (2 x 25% = 0,5%) στο ΤΠ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ.
β. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4%.
γ. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,10%
(άρθρο 4 παρ. 3 Ν 4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2β του
άρθρου 238 του Ν 4072/2012).
Η κράτηση µε στοιχείο α΄ υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ
χαρτοσήµου 2,4%.

4) Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά ,σύµφωνα µε τις εκάστοτε
παραδιδόµενες ποσότητες και µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής
που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
5) Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες δώδεκα (12) µήνες από
την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
από

το

Τµήµα

Προµηθειών,

αρµόδιος

υπάλληλος

Χρυσαφογεώργη

Μαρίας

τηλέφωνα 213 2030613 και φαξ 2132030630.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που την
συνοδεύουν

χορηγούνται

δωρεάν

στους

ενδιαφερόµενους

από

το

Τµήµα

Προµηθειών ∆ήµου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. ∆ιάκου στον Άγιο
Στέφανο.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Καλαφατέλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου
Πόσιµου Νερού

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου να γίνει προµήθεια διαλύµατος
υποχλωριώδους νατρίου για τη χλωρίωση πόσιµου ύδατος στις δεξαµενές των
δηµοτικών ενοτήτων ∆ιονύσου και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το προς προµήθεια διάλυµα υποχλωριούδους νατρίου (NaOCl) θα έχει τις
παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ

∆ιαθέσιµο χλώριο (gr/l)

140

158

Περίσσεια NaOH (gr/l)

11

14

Εκλυόµενο Οξυγόνο
(cm3/l στους 40 C σε 12 ώρες)
Ειδικό Βάρος (gr/cm3 στους 25C)

45
1,19

1,25

Na2CO3

5 g/lt

ClO3

1 ppm

Το προς προµήθεια διάλυµα θα είναι σύµφωνο µε τα χαρακτηριστικά ποιότητας του
προτύπου που αναφέρεται σε χρήση πόσιµου νερού (ΕΝ 901/2007) και σχετικά
πρέπει να προσκοµιστούν όλες οι σχετικές εγκρίσεις / πιστοποιήσεις (ΕΟΦ ή
αντίστοιχες).
Θα γίνει προµήθεια 43.000 Kg διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου, συσκευασµένου
σε δεξαµενές 1.000 kg έκαστη.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις των δεξαµενών των δηµοτικών
ενοτήτων ∆ιονύσου και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε τις ανάγκες, και
οι µεταγγίσεις από τις παλετοδεξαµενές / δοχεία µεταφοράς προς τις δεξαµενές
αποθήκευσης χλωρίου θα γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία υπευθύνου του ∆ήµου
/ ∆ηµοτικών Ενοτήτων.
Κάθε παρτίδα θα παραδίδεται µε πιστοποιητικό παραγωγής και πιστοποιητικό ή
βεβαίωση καταλληλότητας του προϊόντος για την απολύµανση του πόσιµου νερού.
Επίσης θα συνοδεύεται από βεβαίωση του αναδόχου για τις ανώτατες και κατώτατες
τιµές στις περιεκτικότητες του προσφερόµενου προϊόντος ως προς τις
προαναφερθείσες παραµέτρους.

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι ως εξής:
Είδος

Ποσότητα

Τιµή Μονάδος

Υποχλωριώδες Νάτριο

43.000 Kg

0,47 €/Kg

Σύνολο
20.210,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

20.210,00 €

ΦΠΑ 13%

2.627,30 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22.837,30 €

Σηµειώνεται ότι, επειδή το προς προµήθεια υλικό υπάγεται στα προϊόντα του Π∆
205/2001 (περί βιοκτόνων προϊόντων), σύµφωνα µε Παράρτηµα ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ
Ν.2859/2000 (παράγραφος 39) υπάγεται στην κατηγορία ΦΠΑ 13%.
Γενικό σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισµού: είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια
τριάντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά.
Ο Συντάξας
Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
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Προϊσταµένη Έργων & Μελετών
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγγελίνα Άννα
Πολιτικός Μηχανικός
∆ιευθύντρια Υπηρεσιών

