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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΤΜΒΑΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

(ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΙΙ ΣΟΤ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΛΤΜΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

Η Δημοτική Επιχείρηςη Υδρευςησ Αποχζτευςησ Χαλκίδασ ( Δ.Ε.Τ.Α.Χ.) 

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 

 

Ανοικτό θλεκτρονικό Διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν «Προμήθεια βαςικών ανταλλακτικών και 
εξαρτημάτων του Κζντρου Λυμάτων Χαλκίδασ», με προχπολογιςμό ποςοφ διακοςίων τριάντα χιλιάδων  ευρϊ 
(230.000,00 €) χωρίσ το Φ.Π.Α, και με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 311 του Ν. 4412/2016. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. Οι ενδιαφερόμενοι 
μποροφν να ενθμερωκοφν για το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ από τθν διαδικτυακι Πφλθ του Ε..Η.ΔΗ. 
www.promitheus.gov.gr με κωδικό αρικμό ςυςτιματοσ 43544, αλλά και τθν Ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑ Χαλκίδασ 
www.deyax.gr . 

(πλθροφορίεσ: Μαςτρογιάννθ  Ελζνθ , τθλ.: 2221062615  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ). 

Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 11/08/2017 και ϊρα 14:30. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 
ςφςτθμα. 

Σα προσ μίςκωςθ είδθ οχθμάτων κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV)   

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΕ ΠΟΟ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

42124000-4 ΜΕΡΗ ΑΝΣΛΙΩΝ, ΤΜΠΙΕΣΩΝ, 
ΜΗΥΑΝΩΝ & ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ  

ΣΕΜ 556 230.000,00 

 

Ο κωδικόσ NUTS  για τον κφριο τόπο εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι : EL642  

Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Χ.: 

ΣΜΗΜΑ 1  : «1.οίκοσ FLYGT», εκτιμϊμενθσ αξίασ ογδόντα δφο χιλιάδων διακοςίων δϊδεκα € και πενιντα 
λεπτϊν (82.212,50€)  πλζον ΦΠΑ (19.731,00€) 

ΣΜΗΜΑ 2  : «2. οίκοσ PLEUGER», εκτιμϊμενθσ αξίασ δεκαεννζα χιλιάδων εκατόν τριάντα ζξι  € (19.136,00€) 
πλζον ΦΠΑ (4.592,64€) 
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ΣΜΗΜΑ 3  : «3. οίκοσ KSB», εκτιμϊμενθσ αξίασ δεκαζξι χιλιάδων πεντακόςια εβδομιντα τεςςάρων € 
(16.574,00€)  πλζον ΦΠΑ (3.977,76€) 

ΣΜΗΜΑ 4  : «4. οίκοσ ABS», εκτιμϊμενθσ αξίασ είκοςι χιλιάδων εννιακοςίων ογδόντα ζξι € (20.986,00€)  
πλζον ΦΠΑ (5.036,64 €) 

ΣΜΗΜΑ 5  : «5. οίκοσ PCM», εκτιμϊμενθσ αξίασ είκοςι οκτϊ χιλιάδων εξακοςίων ενενιντα τεςςάρων € και 
δεκαοκτϊ λεπτϊν (28.694,18€)  πλζον ΦΠΑ (6.886,60€) 

ΣΜΗΜΑ 6  : «6. οίκοσ MARPO», εκτιμϊμενθσ αξίασ οκτϊ χιλιάδων οκτακοςίων είκοςι ζνα € και εβδομιντα 
τεςςάρων λεπτϊν (8.821,74€)  πλζον ΦΠΑ (2.117,22€) 

ΣΜΗΜΑ 7  : «7.οίκοσ ROBUSCHI», εκτιμϊμενθσ αξίασ χιλίων εκατόν δεκαπζντε € και ςαράντα ενόσ λεπτϊν 
(1.115,41€)  πλζον ΦΠΑ (267,70€) 

ΣΜΗΜΑ 8  : «8. οίκοσ R & O», εκτιμϊμενθσ αξίασ τεςςάρων χιλιάδων και εννιακοςίων πενιντα εννζα € και 
εξιντα λεπτϊν (4.959,60€)  πλζον ΦΠΑ (1.190,30€) 

ΣΜΗΜΑ 9  : «9. ΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΑΙΝΙΟΦΙΛΣΡΟΠΡΕΕ (Σ/Φ)», εκτιμϊμενθσ αξίασ εννζα χιλιάδων € (9.000,00 
€)  πλζον ΦΠΑ (2.160,00€) 

ΣΜΗΜΑ 10  : «10. οίκοσ SIEMENS», εκτιμϊμενθσ αξίασ δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα επτά € και 
τριάντα ζξι λεπτϊν (17.837,36 €)  πλζον ΦΠΑ (4.280,97€) 

ΣΜΗΜΑ 11  :«11. οίκοσ ANDRITZ», εκτιμϊμενθσ αξίασ δϊδεκα χιλιάδων τετρακοςίων δεκαοκτϊ € και 
ογδόντα λεπτϊν (12.418,80 €)  πλζον ΦΠΑ (2.980,51 €) 

ΣΜΗΜΑ 12  : «12. οίκοσ SEEPEX», εκτιμϊμενθσ αξίασ τεςςάρων χιλιάδων διακοςίων ογδόντα τριϊν € και 
δζκα λεπτϊν (4.283,10 €)  πλζον ΦΠΑ (1.027,94 €) 

ΣΜΗΜΑ 13  : «13. οίκοσ MARCO», εκτιμϊμενθσ αξίασ δφο χιλιάδων διακοςίων πενιντα τριϊν € και 
ςαράντα πζντε λεπτϊν (2.253,45 €)  πλζον ΦΠΑ (540,83 €) 

ΣΜΗΜΑ 14  : «14. οίκος TSURUMI PUMPS», εκτιμϊμενθσ αξίασ χιλίων επτακοςίων επτά € και ογδόντα ζξι 
λεπτϊν (1.707,86 €)  πλζον ΦΠΑ (409,89 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι για όλα τα τμιματα . 

α/α ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΟ(€) ΦΠΑ 24% (€)
1 1. οίκοσ FLYGT 82.212,50 19.731,00 

2 2. οίκοσ PLEUGER 19.136,00 4.592,64 

3 3. οίκοσ KSB 16.574,00 3.977,76 

4 4. οίκοσ ABS 20.986,00 5.036,64 

5 5. οίκοσ PCM 28.694,18 6.886,60 

6 6. οίκοσ MARPO 8.821,74 2.117,22 

7 7. οίκοσ ROBUSHI 1.115,41 267,70 

8 8. οίκοσ R & O 4.959,60 1.190,30 

9 9. ΠΑΝΙΑ Σ/Φ 9.000,00 2.160,00 

10 10. οίκοσ SIEMENS 17.837,36 4.280,97 

11 11. οίκος ANDRITZ 12.418,80 2.980,51 

12 12. οίκος SEEPEX 4.283,10 1.027,94 

13 13. οίκος MARCO 2.253,45 540,83 

14 14. οίκος TSURUMI PUMPS 1.707,86 409,89 

230.000,00 55.200,00 ΤΝΟΛΟ 

ΑΔΑ: ΨΕΦΙΟΕΚΜ-1Σ0





Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I 
τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ είναι οι διαγωνιηόμενοι να αςκοφν επάγγελμα ςχετικό με το δθμοπρατοφμενο αντικείμενο, 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα οικεία  επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα, να πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και 
τεχνικζσ προχποκζςεισ, να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια, να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι 
και να ζχουν εγγραφεί ωσ “Οικονομικοί Φορείσ” ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα Ε..Η.ΔΗ.. 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 4.600,00 € 
(τεςςάρων χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ). Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ 
μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι τουλάχιςτο 11 μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω 
τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε..Η.ΔΗ..  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Δ.Ε.Τ.Α.Χ., ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου (Δ..) με αρικμό 63/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΨ2ΟΕΚΜ-ΒΦΝ). Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τουσ Κ.Α. 
620714 με τίτλο «Επιςκευζσ και υντιρθςθ Κ.Λ.Χ.» και Κ.Α. 54006224  με τίτλο «ΦΠΑ παροχϊν τρίτων με ΦΠΑ 24%» 
του προχπολογιςμοφ τθσ Επιχείρθςθσ των οικονομικϊν ετϊν 2017  & 2018 του Φορζα 

1
 . Ειδικά για το ζτοσ 2017 θ 

δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ ΔΕΤΑΧ ςτον Κ.Α 620714 «Επιςκευζσ και υντιρθςθ Κ.Λ.Χ.» με ποςό 
5.000,00 ευρϊ και  ο ΦΠΑ τον ΚΑ 54006224 με ποςό 1.200,00 ευρϊ.  

 

 

ΧΑΛΚΙΔΑ      10 / 07   / 2017 

 

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 

 

 

 

ΑΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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