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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                        Γαιαηάο,27.12.2017 
ΓΖΚΝΠ  ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ – ΚΔΘΑΛΥΛ                             Αξ. Ξξση.:   8471 

ΡΖΙ: 22980 42211, 43738 
ΦΑΜ: 22980 42440 
Email:dhmostr@otenet.gr             

Website: www.dimostrizinias-methanon.gr 
 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΔΠΠΑΟΥΛ (4) ΚΝΛΑΓΥΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΛΔΟΝ Γ.Δ 

ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ-ΚΔΘΑΛΥΛ ΓΗΑ ΡΗΠ ΘΑΡΥΘΗ ΓΔΥΡΟΖΠΔΗΠ :ΘΝΙΙΗΑ ΓΑΙΑΡΑ-

ΚΔΓΑΙΝ ΞΝΡΑΚΗ ΓΑΙΑΡΑ-ΡΑΘΡΗΘΝΞΝΙΖ-ΘΝΙΙΗΑ ΡΟΝΗΕΖΛΑΠ» 

Σξεκαηνδόηεζε: ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΡΡΗΘΖ «2014-2020» 

Ξξνϋπνινγηζκόο: 855.600,00 € (κε Φ.Ξ.Α.) 

 
 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

Ο ∆ΗΜΟ  ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

ΠΡΟΙΗΡΤΕΘ 

Ζιεθηξνληθό Αλνηθηό Γηεζλή ∆εµόζην ∆ηαγσληζµό κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο γηα ηελ «Ξξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο λεξνύ Γ.Δ Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ γηα ηηο θάησζη 

γεσηξήζεηο : Θόιιηα Γαιαηά-Κεγάιν πνηάκη Γαιαηά-Ραθηηθνύπνιε- 

Θόιιηα Ρξνηδήλαο» κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθεξόηεξε 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηόηεηαο-ηηκήο». 

Αξηζµόο ∆ηαθήξπμεο: 8470 

1.ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: 

∆ήµνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ 

Δηεύζπλζε : Γαιαηάο Σξνηδελίαο, Σ.Ι 180 20 

Σειέθσλν: 22980 42211, 43738  Φαμ: 22980 42440   

2.ΡΗΡΙΝΠ:  

«Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) κνλάδσλ επεμεξγαζίαο λεξνύ Δ.Ε Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ γηα ηηο θάησζη γεσηξήζεηο : Ιόιιηα Γαιαηά-Μεγάιν πνηάκη Γαιαηά-
Σαθηηθνύπνιε- Ιόιιηα Σξνηδήλαο»  

3.ΔΗΓΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ:  

Πξνκήζεηα  
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4.ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ: 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε πξνκήζεηα δπν (2) κνλάδσλ 

απνληηξνπνίεζεο, κηαο (1) κνλάδαο αθαιάησζεο θαη κηαο (1) κνλάδαο 

απνζηδήξσζεο λεξνύ γεσηξήζεσλ Δήκνπ Σξνηδελίαο πξνο παξαγσγή πνζίκνπ 

λεξνύ.(CPV:  42912340-7). 

5.ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ : 

Γηα θάζε πξνζθνξά, βαζκνινγνύληαη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ όπσο 

απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκό 8470/27.12.2017 Δηαθήξπμε θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκνύ 109/2016 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην 

Σερληθό Σκήκα Τπνζηήξημεο Νεζησηηθώλ Δήκσλ. Γίλνληαη δεθηέο νη 

πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα θάζε έλα από ηα πξνζθεξόκελα είδε ή 

θαη γηα νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό απηώλ(Μνλάδεο Απνληηξνπνίεζεο, Μνλάδα 

Απνζηδήξσζεο θαη Μνλάδα Αθαιάησζεο). Γηα νπνηαδήπνηε ηπρόλ απόθιηζε 

από ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε 

αηηηνιόγεζε γηα ηελ αθνινπζνύκελε εθαξκνγή – ιύζε. 

6.ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ:  

855.600,00€ µε Φ.Π.Α. (24%= 165.600,00€) θαη Πξνεθηηµώµελε 
αμία:690.000,00€ ρσξίο Φ.Π.Α. 

7.ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ: 

Η πξνζθνξά πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη µε πνηλή απνθιεηζµνύ λα ζπλνδεύεηαη 

από Εγγπεηηθή Επηζηνιή πµµεηνρήο ζην δηαγσληζµό ζε επξώ (€), ην ύςνο 

ηεο νπνίαο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 2% ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Πξνζθεξόκελνπ Είδνπο/Πξνζθεξόκελσλ εηδώλ πξν ΦΠΑ. Γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ύµβαζεο/ζπκβάζεσλ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνµίζεη Εγγπεηηθή 

Επηζηνιή Ιαιήο Εθηέιεζεο ύµβαζεο /Εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, 

ην ύςνο ηεο νπνίαο/ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζύµβαζεο µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΠΑ.  

8.ΒΑΠΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ: 

Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ (ΙΩΔ. Α ΕΠ0851, ΙΩΔ. ΕΝΑΡΘΘΜΟΤ: 

2017ΕΠ08510059). 

9.ΓΗΑΘΔΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ-ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ: 

Οη ελδηαθεξόµελνη µπνξνύλ λα παξαιαµβάλνπλ ην πιήξεο θείµελν ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ ζπµβαηηθώλ  ηεπρώλ από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ 

δηαγσληζµνύ µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Ε..Η.∆.Η.. όπνπ θαη ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά αηηήµαηα παξνρήο 

ζπµπιεξσµαηηθώλ πιεξνθνξηώλ –δηεπθξηλήζεσλ ,µόλν από εγγεγξαµµέλνπο 

ζην ζύζηεµα νηθνλνµηθνύο θνξείο. Επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζµό ζα 

παξέρνληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ∆ήµνπ, ζηε δηεύζπλζε 
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www.dimostrizinias-methanon.gr, όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άµεζε θαη 

πιήξεο πξόζβαζε. 

10. ΡΝΞΝΠ,ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΓΙΥΠΠΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ: 

Ο δηαγσληζµόο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ηε xξήζε ηεο πιαηθόξµαο ηνπ Εζληθνύ 
πζηήµαηνο Ηιεθηξνληθώλ ∆εµνζίσλπµβάζεσλ (Ε..Η.∆Η.) µέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ πζηήµαηνο µε θαηαιεθηηθή 

εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 14ε/2/2018 θαη ώξα 15:00 κ.µ. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη 
δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζύζηεµα. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 

ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηµεο εµέξεο µεηά ηελ θαηαιεθηηθή 
εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηνη ηελ 20ε/2/2018 θαη ώξα 10:00 
π.κ. Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε Ειιεληθή (επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ). 

11. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:  

Όιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο από 9:00 π.κ έσο 14:00 κ.κ Σειέθσλα: 22980 

42211, 43738. Φαμ επηθνηλσλίαο : 22980 42440. Εξσηήκαηα θαη ηπρόλ 

δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ δηαγσληζκό ζα απαληεζνύλ εθόζνλ ππνβιεζνύλ 

εγγξάθσο δύν (2) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ. 

12. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ: 

210 εκεξνινγηαθέο κέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

13.Σξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ:  

Δθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζύκβαζεο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ). Ο  ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, κπνξεί 

λα παξαηείλεηαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4412/2016. 

14.  Ξαξαιαβή πιηθώλ 

H παξαιαβή ησλ πιηθώλ γίλεηαη από επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη 
δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ 
άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ λ.4497/2017  

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λόκνπ θαη ην 
Παξάξηεκα ΘΥ  ηεο δηαθήξπμεο (ζρέδην ζύκβαζεο/ζρέδην ζπκβάζεσλ). Ιαηά 
ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθώλ δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο 

έιεγρνο θαη εθόζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

15. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ: 
Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, θαζώο θαη Ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ πνπ ππνβάινπλ 
θνηλή πξνζθνξά. 
 

 
 

ΑΔΑ: ΩΥ33ΩΗΛ-ΠΝ9



                                                                                                                            
Ευρωπαϊκή Ένωςη                                                                                                                         
Ευρωπαϊκό Ταμείο                                  Με την ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                                                                                                       
 

16.ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ:  

∆ελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο. 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Γ. ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ 
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