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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Χώρα Νάξου
84300
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Φυρογένης Απόστολος
Τηλέφωνο:  +30 2285360117
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apofir@naxos.gov.gr 
Φαξ:  +30 2285023570
Κωδικός NUTS: EL422
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.e-naxos.eu

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΝΕΑ ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 600 m3/ημέρα)

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42912340 - KA09

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Κύριο αντικείμενο της υπόψη μεικτής σύμβασης είναι η προμήθεια μιας νέας φορητής μονάδας αφαλάτωσης
θαλασσινού νερού, ημερήσιας παραγωγής 600 m3 ποσίμου νερού στη θέση «Παριανός» της Νήσου
Κουφονησίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Στο αντικείμενο της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται τα
παρακάτω βασικά παρακολουθηματικά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες: η εγκατάσταση της νέας μονάδας
πάνω από την ήδη υφιστάμενη, η διάνοιξη και αξιοποίηση δύο νέων γεωτρήσεων θαλασσινού νερού,
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η ειδική μεταλλική κατασκευή ασφαλούς πρόσβασης στο άνω επίπεδο, η προμήθεια και εγκατάσταση
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) εντός φορητού μεταλλικού κιβωτίου (container), δίμηνη δοκιμαστική
λειτουργία από τον ανάδοχο και η εκπαίδευση έως τριών εκπροσώπων του αναθέτοντος φορέα.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 550 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL422
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Θέση "Παριανός", της Νήσου Κουφονησίου, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στα πλαίσια της προμήθειας του θέματος, περιλαμβάνονται συνοπτικά τα παρακάτω:
α. Προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης 600 κ.μ./ ημέρα, πάνω από τα containers της
υφιστάμενης φορητής μονάδας δυναμικότητας 700 κ.μ./ ημέρα.
β. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εφεδρικής ισχύος 350kVA κλειστού τύπου, εντός
κατάλληλου container.
γ. Διάνοιξη δύο, όμοιων με τις υφιστάμενες, νέων γεωτρήσεων θαλασσινού νερού και αξιοποίησής τους, με
εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων, όμοιων χαρακτηριστικών με τα υφιστάμενα (παροχής 35 m3/h –
μανομετρικού ύψους 19,7 μΣΥ).
δ. Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος πόσιμου νερού όμοιων χαρακτηριστικών με τα
υφιστάμενα (παροχής 40 m3/h – μανομετρικού ύψους 65 μΣΥ).
ε. Επικάλυψη των εμπορευματοκιβωτίων (containers) της υφιστάμενης, της νέας μονάδας και του Η/Ζ, με panel
διπλού τοιχώματος, κατάλληλου υλικού για επιπλέον αντιδιαβρωτική προστασία έναντι θαλασσινού νερού και
κατάλληλου γαιώδους χρώματος κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
στ. Ειδική μεταλλική κατασκευή από κατάλληλο υλικό (γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή πολυουρεθάνης
κατάλληλου γαιώδους χρώματος κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων) ανθεκτικό σε
διάβρωση έναντι θαλασσινού νερού, με σκάλα και πλατφόρμα, επί ειδικά ενισχυμένης βάσης από οπλισμένο
σκυρόδεμα, για την ασφαλή πρόσβαση στο δεύτερο επίπεδο.
ζ. Κάθε απαραίτητη εργασία διασύνδεσης (ηλεκτρική, υδραυλική, αυτοματισμών κ.λπ.) των διατάξεων
τροφοδοσίας θαλασσινού νερού, των φορητών μονάδων αφαλάτωσης και των διατάξεων τροφοδοσίας του
πόσιμου νερού στη δεξαμενή του οικισμού.
η. Δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία (πρακτική δοκιμασία) από τον ανάδοχο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 550 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 240
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 2029399. Τίτλος Πράξης: Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων. Ε.Π. Νότιο
Αιγαίο 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο
της προμήθειας, προσκομίζονται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας, γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
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Το δικαίωμα συμμετοχής και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης,
στις παρ. 2.2.1) Δικαίωμα συμμετοχής, 2.2.2) Εγγύηση συμμετοχής, 2.2.3) Λόγοι αποκλεισμού, 2.2.4)
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, 2.2.5) Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, 2.2.6) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 2.2.7) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, 2.2.8) Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
α) εγγύηση συμμετοχής ποσού 11.000,00€.
β) εγγύηση καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης·εκτός ΦΠΑ.
γ) εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 25.000,00€.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη (§5.1.1), η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Το 95% της συμβατικής αξίας μετά τον μακροσκοπικό έλεγχο και εργαστηριακή εξέταση παραγόμενου νερού και
το υπόλοιπο 5% μετά την οριστική παραλαβή.
Δύναται κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, να δοθεί έντοκη προκαταβολή μέχρι ποσοστού 30 % της συμβατικής
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με
πληρωμή ποσοστού έως το 95% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του
μακροσκοπικού ελέγχου και εργαστηριακής εξέτασης παραγόμενου νερού και την εξόφληση του τελικού 5% της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
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.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄, καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
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IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/09/2019
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/10/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντος
Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα στάδια την παρ. 3.1.1 της
Διακήρυξης "Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών"

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

www.promitheus.gov.gr
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Άγιος Ιωάννης Ρέντης
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με τη διακήρυξη (§3.4), η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικών προσφυγών είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών και
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Δημαρχιακό Μέγαρο
Χώρα Νάξου
84300
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2285360117
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apofir@naxos.gov.gr 
Φαξ:  +30 2285023570
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.e-naxos.eu

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/08/2019

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.gr
mailto:apofir@naxos.gov.gr
www.e-naxos.eu
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