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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
Ο Δήμαρχος Αμαρίου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 35.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αμαρίου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Αγία Φωτεινή Αμαρίου
Ταχ.Κωδ.: 74061
Τηλ.: 2833340205
Telefax: 2833022104
E-mail: technical@amari.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.amari.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως
14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και
ταχυδρομικά με δική τους επιβάρυνση, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν,
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους
στον ενδιαφερόμενο.
3. Κωδικοί CPV:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
Σωλαγωγοί,
σωληνώσεις,
σωλήνες,
σωληνωτά υλικά και συναφή είδη

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
περιβλήματα,

44160000-9

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR433010

ΑΔΑ: 6Χ6ΖΩΨΨ-Θ55

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης άρδευσης, προς κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας
«Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης» του Δήμου. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
της προμήθειας, ανέρχεται σε 35.200,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) και
περιλαμβάνει:
1) Λάστιχα 2) Μανσόν PVC 3) Κολάρα ύδρευσης 4) Ρακόρ ορειχάλκινα 5) Σύνδεσμοι
ορειχάλκινοι 6) Τάπες γαλβανιζέ 7) Ταφ γαλβανιζέ 8) Μούφες γαλβανιζέ 9) Γωνίες
γαλβανιζέ 10) Μαστοί 11) Συστολές 12) Ρακόρ σύσφιξης σιδεροσωλήνα 13)
Ακροσωλήνια 14) Ακροσωλήνια με πάσο 15) Σφικτήρες 16) Ρακόρ κοχλιωτά 17)
Σύνδεσμοι κωχλιωτοί 18) Φλάντζες χαλύβδινες λαιμού πολυαιθυλενίου 19) Λαιμός
φλάντζας 20) Καλύμματα φρεατίου βαρέως τύπου 21) Βάνες ελαστικής έμφραξης
22) Βρύσες 23) Βάνες σφαιρικές 24) Βάνες ορειχάλκινες 25) Κορδόνι 26) Ρακόρ 27)
Ζιμπώ 28) Σωληνομαστός ορειχάλκινος.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος, υποχρεούται να παραδώσει το
σύνολο των προς προμήθεια υλικών, εντός του συμβατικού χρόνου, ήτοι εντός
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού. Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα επέλθει με την
παράδοση του συνόλου των υλικών σε χώρο που θα υποδειχτεί από τη Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου. Σημειώνεται, ότι η παράδοση των ειδών θα γίνει μία φορά (και
όχι τμηματικά) και θα περιέχει/περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον συνοπτικό
διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί στα γραφεία του
Δήμου Αμαρίου, στην Αγία Φωτεινή, την Πέμπτη, 22/11/2018 και ώρα 10:00,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή την Πέμπτη, 22/11/2018 και ώρα 10:00.
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Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των
35.200,00 ευρώ, από ιδίους πόρους του Δήμου Αμαρίου. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 25-6662.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.
14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά
της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης,
η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
15. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:
 Σε μία τοπική εφημερίδα (Ρεθεμνιώτικα Νέα)
Σε συνέχεια της τροποποίησης του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης (82) της
παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 με το άρθρο 18 του νόμου
4469/2017 (Α 62), σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 379 του ν.
4412/2016, διατηρείται σε ισχύ η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της
διακηρύξεως διαγωνισμού, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 23 του
ΕΚΠΟΤΑ, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του
νομού, έως 31/12/2020.
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου.
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της
παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.amari.gov.gr στην διαδρομή :
www.amari.gov.gr-> Νέα–Ανακοινώσεις και Διακηρύξεις-Δημοπρασίες.
16. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης: Για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANTELEIMON MOURTZANOS
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