ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Αρ. Πρωτ.: 943
Ημερομηνία : 22/02/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ»
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» (Υπόβαση, Υπόβαση 3Α, Άμμος Α, Άμμος Β,
Αμμόχωμα, Χαλίκι, Γαρμπίλι, Μικτό) για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος εφ’ όσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΆΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των
άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
3. Τις Π1/3305και 3306 του 2010 αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας (Φ.Ε.Κ. 1789/B)
4. Την 261/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ για ορισμό καθηκόντων μελών του Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ για ορισμό
καθηκόντων μελών του Δ.Σ. της
5. Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ στον οποίο προβλέπεται πίστωση για την παραπάνω προμήθεια στο
κωδικό 8112.01
6. Το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 περί εγγυήσεων
7. Την ανάγκη της ΔΕΥΑΧ για την προμήθεια των αναφερομένων στο ειδών.
8. Την 38/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με την οποία εγκρίθηκαν οι νέοι όροι του Διαγωνισμού, οι
νέες τεχνικές προδιαγραφές και ο νέος Προϋπολογισμός.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Αντικείμενο Προμήθειας - Προϋπολογισμός.
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι :
Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Υπόβαση προδιαλογέα
Υπόβαση 3Α
Άμμος Α σκυροδέματος
Άμμος Β επίχωσης
σωλήνας
Αμμόχωμα
Χαλίκι σκυροδέματος
Γαρμπίλι σκυροδέματος
Μικτό σκυροδέματος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2
3
4
5
6
7
8

Κωδ.
αποθήκης
14-0008
14-0014
14-0011
14-0009

14212200-2
14212200-2
14212200-2
14212200-2

Μονάδα
Μέτρησης
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος

14-0035
14-0013
14-0012
14-0010

14212200-2
14212200-2
14212200-2
14212200-2

Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος

c.p.v.

Ποσότητα
6500
2.000
600
500
200
200
200
500

Τιμή
Μονάδος
2,15€
3,55€
4,65€
3,55€
3,55€
4,45€
4,45€
4,50€

ΣΥΝΟΛΟ
13.975,00 €
7.100,00 €
2.790,00 €
1.775,00 €
710,00 €
890,00 €
890,00 €
2.250,00 €
30.380,00€
6.987,40€
37.367,40€

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 30.380,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα
δώδεκα μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και προβλέπετε σχετική πίστωση στον προϋπολογισμού για το 2016 της
ΔΕΥΑΧ.
Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 30% με
αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση
και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με
το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 9.114,00€ πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα:
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Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (OPTION)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μονάδα
Μέτρησης
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος

Υπόβαση προδιαλογέα
Υπόβαση 3Α
3
Άμμος Α σκυροδέματος
4
Άμμος Β επίχωσης σωλήνας
5
Αμμόχωμα
6
Χαλίκι σκυροδέματος
7
Γαρμπίλι σκυροδέματος
8
Μικτό σκυροδέματος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1
2

Ποσότητα
6500
2.000
600
500
200
200
200
500

Προαίρεση
30%
1950
600
180
150
60
60
60
150

Τιμή
Μονάδος
2,15€
3,55€
4,65€
3,55€
3,55€
4,45€
4,45€
4,50€

ΣΥΝΟΛΟ
4.192,50 €
2.130,00 €
837,00 €
532,50 €
213,00 €
267,00 €
267,00 €
675,00 €
9.114,00€
2.096,22€
11.210,22€

ΤΜΗΜΑΤΑ
Επειδή η ΔΕΥΑΧ για την συγκεκριμένη Προμήθεια λαμβάνει υπόψιν της:
Α) Την σημαντική επιβάρυνση που προκύπτει από το κόστος μεταφοράς λόγω της κατανάλωσης καυσίμων,
Β) Ότι ο χρόνος παρέμβασης θα πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός ανά Δ.Δ .αρμοδιότητας της και
Γ) Την εν γένει μείωση του λειτουργικού της κόστους και την όσο το δυνατό καλύτερη και αποδοτικότερη
αξιοποίηση των εργαζομένων της
η παραπάνω προμήθεια κατανέμετε ως εξής:

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΕΥΑΧ που περιλαμβάνει
1.Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΙΩΝ
2.Δ.Δ.ΘΕΡΙΣΣΟΥ
3. Δ.Δ. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ
4.Δ.Δ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΕΥΑΧ που περιλαμβάνει
1.Δ.Δ. ΣΟΥΔΑΣ
2.Δ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ
3. Δ.Δ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

Α.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ
ΕΙΔΟΣ
Μονάδα
Ποσότητα
Τιμή
ΣΥΝΟΛΟ
Μέτρησης
Μονάδος

Υπόβαση προδιαλογέα
Υπόβαση 3Α
3
Άμμος Α σκυροδέματος
4
Άμμος Β επίχωσης σωλήνας
5
Αμμόχωμα
6
Χαλίκι σκυροδέματος
7
Γαρμπίλι σκυροδέματος
8
Μικτό σκυροδέματος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1
2

Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
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2600
800
240
200
80
80
80
200

2,15€
3,55€
4,65€
3,55€
3,55€
4,45€
4,45€
4,50€

5.590,00 €
2.840,00 €
1.116,00 €
710,00 €
284,00 €
356,00 €
356,00 €
900,00 €
12.152,00€
2.794,96€
14.946,96€

Α/Α

Β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ
ΕΙΔΟΣ
Μονάδα
Ποσότητα
Τιμή
ΣΥΝΟΛΟ
Μέτρησης
Μονάδος

Υπόβαση προδιαλογέα
Υπόβαση 3Α
3
Άμμος Α σκυροδέματος
4
Άμμος Β επίχωσης σωλήνας
5
Αμμόχωμα
6
Χαλίκι σκυροδέματος
7
Γαρμπίλι σκυροδέματος
8
Μικτό σκυροδέματος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1
2

Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος

3.900,00
1.200,00
360,00
300,00
120,00
120,00
120,00
300,00

2,15€
3,55€
4,65€
3,55€
3,55€
4,45€
4,45€
4,50€

8.385,00 €
4.260,00 €
1.674,00 €
1.065,00 €
426,00 €
534,00 €
534,00 €
1.350,00 €
18.228,00€
4.192,44€
22.420,44€

Προσφορές μπορούν να δώσουν Λατομικές Επιχειρήσεις ή Προμηθευτές Αδρανών Υλικών που έχουν
Εγκαταστάσεις ή χώρους παράδοσης στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στο σύνολο του
προϋπολογισμού του κάθε τμήματος.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη του κάθε τμήματος ή / και για μέρος της ποσότητας
κάθε είδους του τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη για το συγκεκριμένο τμήμα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μειοδότης σε κάποιο τμήμα (Ανατολικό ή Δυτικό) η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα
με την συναίνεση του μειοδότη του άλλου τμήματος να καλύψει το σύνολο των ποσοτήτων της όλης προμήθειας
για Ανατολικό και Δυτικό τμήμα.
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τους μειοδότες αναλογικά.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές προδιαγραφές.
Η προμήθεια των αδρανών υλικών λατομείου θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ. Η παράδοση
θα γίνεται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή σε φορτηγά της ΔΕΥΑΧ κατόπιν εντολής. Οι χώροι εκτέλεσης
των έργων της ΔΕΥΑΧ είναι το κεντρο-δυτικό τμήμα και το κέντρο-ανατολικό.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 30.380,00€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία
προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2016 της ΔΕΥΑΧ.
Τα αδρανή υλικά λατομείου θα είναι αρίστης ποιότητας και με τις παρακάτω προδιαγραφές
Υπόβαση Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου (υλικό προδιαλογέα 0-20) για επίχωση σωλήνων.
Υπόβαση 3Α Αρίστης ποιότητας (0-32) από υλικό λατομείου για επίστρωση οδοστρώματος Π.Τ. 0-155
Άμμος Α Αρίστης ποιότητας τριβείου για παραγωγή σκυροδέματος (0-4)
Άμμος Β Επίχωσης σωλήνων (0-4)
Αμμόχωμα Επίχωσης σωλήνων
Χαλίκι Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ.
Γαρμπίλι Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,20 έως 1 εκ.
Μικτό Μείγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ.
Ο Προμηθευτής των ανωτέρω υλικών θα διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για τα
προμηθευόμενα είδη.
ΆΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στο Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου Χανίων (οδός Μεγίστης Λαύρας15
& Αρπακουλάκηδων ,73300Μουρνιές Χανίων), από την Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες,
την Τρίτη 8/3/2016 και ώρα. 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
ΆΡΘΡΟ 5ο
Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της
ΔΕΥΑΧ, στο Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου Χανίων (οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων 15 73300 Μουρνιές
Χανίων), ,κ. Μαυρογένης Σταύρος Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2821036278 και ΦΑΞ : 2821036289, email:
mavrogen@deyax.org.gr Τμήμα Προμηθειών.
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ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Η παράδοση των ποσοτήτων των Αδρανών θα γίνεται καθημερινά επί των αυτοκινήτων της ΔΕΥΑΧ, στις
εγκαταστάσεις του προμηθευτή ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η ΔΕΥΑΧ δεν υποχρεούται να
απορροφήσει το σύνολο των αδρανών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάζει τη
ΔΕΥΑΧ με την αναγραφόμενη ποσότητα των αδρανών και να εκδίδει το ζυγολόγιο και το σχετικό δελτίο αποστολής. Ο
προμηθευτής οφείλει κάθε μήνα να εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο .
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Δικαιούμενοι Συμμετοχής
1. Δεκτοί γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του αντικειμένου που έχουν έδρα σε
κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ και των χωρών που έχουν υπογράψει την συμφωνία δημοσίων
συμβάσεων του ΠΟΕ και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και
παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης. Επίσης αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής
του αντικειμένου της προμήθειας που είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια και προσκομίζουν
αποδεικτικά έγγραφα των οίκων που αντιπροσωπεύουν
2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και
ενώσεις προμηθευτών κρατών μελών της ΕΕ του ΕΟΧ και των χωρών που έχουν υπογράψει την
συμφωνία δημοσίων συμβάσεων .
3. Κάθε συμμετέχον φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια
προσφορές. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται από τον διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι
προσφορές στις οποίες συμμετέχουν.
Αποκλείονται από συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψήφιοι ανάδοχοι σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική
καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , βρίσκονται ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή συμβιβασμό, ή έχουν
καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά επαγγελματική διαγωγή, ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό
παράπτωμα.
Άρθρο 8ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος και έγκρισης συμμετοχής και ορισμού νομίμου
εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 όπου δηλώνεται ότι ο προσφέρων,
Α) δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα από αυτά που αναφέρονται στην παρ.Β.
Β) Αποκλείονται από συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψήφιοι ανάδοχοι σε βάρος των οποίων υπάρχει
οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, βρίσκονται ή έχει κινηθεί εναντίον τους
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
συμβιβασμό, ή έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά επαγγελματική διαγωγή, ή έχουν διαπράξει
επαγγελματικό παράπτωμα,
Γ) η υποβαλλόμενη προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης των
οποίων ο προσφέρον έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
Δ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή,
Ε) Ο Χρόνος ισχύος της προσφοράς του άρθρου 12 της Διακήρυξης
Z) Ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί
ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα
H) Συμφωνία των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.
3. Προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
Α) να είναι φορολογικά ενήμερος την ημέρα του Διαγωνισμού,
Β) να είναι ασφαλιστικά ενήμερος την ημέρα του Διαγωνισμού και
Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
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Άρθρο 9ο
Περιεχόμενο Προσφορών
Οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κλειστό κυρίως φάκελο έξω
από τον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου και η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» με την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 8
2. Τεχνική προσφορά όπου θα αναφέρεται η συμφωνία του προσφερόμενου είδους με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και θα περιγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του προσφερόμενου είδους
3. Ο Προμηθευτής των ανωτέρω υλικών να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για τα
προμηθευόμενα είδη.
4. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» που θα περιέχει συμπληρωμένο
το έντυπο που χορηγείται από την ΔΕΥΑ Χανίων επί ποινή αποκλεισμού, με υπογραφή και σφραγίδα
του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντος.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις
Οικονομικές προσφορές υψηλότερες του συνολικού προϋπολογισμού δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται.
Νόμισμα Ευρώ και η προσφερόμενη τιμή ανά είδος θα έχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν στην
προσφερόμενη τιμή υπάρχουν περισσότερα των τριών δεκαδικών ψηφίων π.χ. τρίτο, τέταρτο, πέμπτο
κ.λ.π. αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και η προσφορά δεν θα απορρίπτεται.
Ο κάθε προσφέρων θεωρείται με την υποβολή προσφοράς ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική
γλώσσα, μπορούν όμως τα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής του κάθε είδους να είναι στην
αγγλική γλώσσα.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι ελεύθερη από βάρη υπέρ τρίτων .
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπολογισμός
θεωρούνται ουσιώδη για τον διαγωνισμό, η μη προσκόμιση έστω και ενός ή η ελλιπής
συμπλήρωση τους επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς από τον διαγωνισμό.
Άρθρο 10ο
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο και στην
Ελληνική Γλώσσα.
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων γωνία, 73300
Μουρνιές, Χανιά, ή με άλλο τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Αρμόδιος
υπάλληλος κ. Μαυρογένης.
Προσφορές που περιέρχονται στη ΔΕΥΑΧ με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την
διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι ελεύθερη από βάρη υπέρ τρίτων εκτός του ΦΠΑ 23% που θα
αναγράφεται χωριστά.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στο σύνολο του
προϋπολογισμού του κάθε τμήματος.
Αν η ΔΕΥΑ Χανίων κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο μειοδότης
δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε
τμήματος εφ’ όσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά
ΆΡΘΡΟ 11ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής
προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, προς την ΔΕΥΑ Χανίων, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο
από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται προς την
ΔΕΥΑ Χανίων κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση
του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού,
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αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. που αποφαίνεται τελικά.
Η ΔΕΥΑ Χανίων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που
λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της
απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των
προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 12ο
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, το οποίο
υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο των τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ΔΕΥΑ Χανίων μπορεί με έγγραφη
γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΆΡΘΡΟ 13Ο
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠ ΟΤΑ.
Άρθρο 14ο
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται σταδιακά με εξόφληση του ποσού που αναγράφετε στο
εκάστοτε τιμολόγιο μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών κάθε μήνα. Όλα τα δικαιολογητικά
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΥΑΧ.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Εγγυήσεις
1.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Δεν κατατίθεται Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το
Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικών
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
.
Άρθρο 16ο
Τελικές Διατάξεις
Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 30%
(άρθρο 2 -β-) με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή.
Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα όλο ή μέρος της ποσότητας του δικαιώματος προαίρεσης να το εφαρμόσει
σε ορισμένα είδη του προϋπολογισμού που θα επιλέξει κατά την κρίση της.
Άρθρο 17ο
Δημοσίευση
Περίληψη της διακηρύξεως να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του
νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του καθώς και να αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΧ.
Χανιά 17/02/2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

Αντώνιος Σχετάκης
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 838
Ημερομηνία : 17/02/2016

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στον προϋπολογισμό οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ 23% ο οποίος υπολογίζεται χωριστά.
Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Κωδ.
αποθήκης

Υπόβαση προδιαλογέα
Υπόβαση 3Α
3
Άμμος Α σκυροδέματος
4
Άμμος Β επίχωσης σωλήνας
5
Αμμόχωμα
6
Χαλίκι σκυροδέματος
7
Γαρμπίλι σκυροδέματος
8
Μικτό σκυροδέματος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1
2

14-0008
14-0014
14-0011
14-0009
14-0035
14-0013
14-0012
14-0010

c.p.v.

14212200-2
14212200-2
14212200-2
14212200-2
14212200-2
14212200-2
14212200-2
14212200-2

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

ΣΥΝΟΛΟ

Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος

6500
2.000
600
500
200
200
200
500

2,15€
3,55€
4,65€
3,55€
3,55€
4,45€
4,45€
4,50€

13.975,00 €
7.100,00 €
2.790,00 €
1.775,00 €
710,00 €
890,00 €
890,00 €
2.250,00 €
30.380,00€
6.987,40€
37.367,40€

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 30.380,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα
δώδεκα μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και προβλέπετε σχετική πίστωση στον προϋπολογισμού για το 2016 της
ΔΕΥΑΧ.
Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 30% με
αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση
και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με
το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 9.114,00€ πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα:
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (OPTION)
Μονάδα
Ποσότητα Προαίρεση
Τιμή
ΣΥΝΟΛΟ
30%
Μέτρησης
Μονάδος
1
Υπόβαση προδιαλογέα
Τόνος
2,15€
6500
1950
4.192,50 €
2
Υπόβαση 3Α
Τόνος
3,55€
2.000
600
2.130,00 €
3
Άμμος Α σκυροδέματος
Τόνος
4,65€
600
180
837,00 €
4
Άμμος Β επίχωσης σωλήνας
Τόνος
3,55€
500
150
532,50 €
5
Αμμόχωμα
Τόνος
3,55€
200
60
213,00 €
6
Χαλίκι σκυροδέματος
Τόνος
4,45€
200
60
267,00 €
7
Γαρμπίλι σκυροδέματος
Τόνος
4,45€
200
60
267,00 €
8
Μικτό σκυροδέματος
Τόνος
4,50€
500
150
675,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
9.114,00€
ΦΠΑ 23%
2.096,22€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
11.210,22€
ΤΜΗΜΑΤΑ
Επειδή η ΔΕΥΑΧ για την συγκεκριμένη Προμήθεια λαμβάνει υπόψιν της:
Α) Την σημαντική επιβάρυνση που προκύπτει από το κόστος μεταφοράς λόγω της κατανάλωσης καυσίμων,
Β) Ότι ο χρόνος παρέμβασης θα πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός ανά Δ.Δ .αρμοδιότητας της, και
Γ) Την εν γένει μείωση του λειτουργικού της κόστους και την όσο το δυνατό καλύτερη και αποδοτικότερη
αξιοποίηση των εργαζομένων της
η παραπάνω προμήθεια κατανέμετε ως εξής:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΕΥΑΧ που περιλαμβάνει
1.Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΙΩΝ
2.Δ.Δ.ΘΕΡΙΣΣΟΥ
3. Δ.Δ. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ
4.Δ.Δ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
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Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΕΥΑΧ που περιλαμβάνει
1.Δ.Δ. ΣΟΥΔΑΣ
2.Δ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ
3. Δ.Δ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

Α.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ
ΕΙΔΟΣ
Μονάδα
Ποσότητα
Τιμή
ΣΥΝΟΛΟ
Μέτρησης
Μονάδος

Υπόβαση προδιαλογέα
Υπόβαση 3Α
3
Άμμος Α σκυροδέματος
4
Άμμος Β επίχωσης σωλήνας
5
Αμμόχωμα
6
Χαλίκι σκυροδέματος
7
Γαρμπίλι σκυροδέματος
8
Μικτό σκυροδέματος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1
2

Α/Α

Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος

2600
800
240
200
80
80
80
200

2,15€
3,55€
4,65€
3,55€
3,55€
4,45€
4,45€
4,50€

5.590,00 €
2.840,00 €
1.116,00 €
710,00 €
284,00 €
356,00 €
356,00 €
900,00 €
12.152,00 €
2.794,96 €
14.946,96 €

Β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ
ΕΙΔΟΣ
Μονάδα
Ποσότητα
Τιμή
ΣΥΝΟΛΟ
Μέτρησης
Μονάδος

Υπόβαση προδιαλογέα
Υπόβαση 3Α
3
Άμμος Α σκυροδέματος
4
Άμμος Β επίχωσης σωλήνας
5
Αμμόχωμα
6
Χαλίκι σκυροδέματος
7
Γαρμπίλι σκυροδέματος
8
Μικτό σκυροδέματος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1
2

Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος

3.900,00
1.200,00
360,00
300,00
120,00
120,00
120,00
300,00

2,15€
3,55€
4,65€
3,55€
3,55€
4,45€
4,45€
4,50€

8.385,00 €
4.260,00 €
1.674,00 €
1.065,00 €
426,00 €
534,00 €
534,00 €
1.350,00 €
18.228,00€
4.192,44€
22.420,44€

Προσφορές μπορούν να δώσουν Λατομικές Επιχειρήσεις ή Προμηθευτές Αδρανών Υλικών που έχουν
Εγκαταστάσεις ή χώρους παράδοσης στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στο σύνολο του
προϋπολογισμού του κάθε τμήματος.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη του κάθε τμήματος ή / και για μέρος της ποσότητας
κάθε είδους του τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη για το συγκεκριμένο τμήμα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μειοδότης σε κάποιο τμήμα (Ανατολικό ή Δυτικό) η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα
με την συναίνεση του μειοδότη του άλλου τμήματος να καλύψει το σύνολο των ποσοτήτων της όλης προμήθειας
για Ανατολικό και Δυτικό τμήμα.
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τους μειοδότες αναλογικά.
Χανιά 17/02/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κωνσταντίνος Στεργιάννης

Σταύρος Μαυρογένης
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 838
Ημερομηνία :17/02/2016

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ »
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω αδρανών υλικών
1. Υπόβαση προδιαλογέα

Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου (υλικό προδιαλογέα 0-20) για
επίχωση σωλήνων.
2. Υπόβαση 3Α
Αρίστης ποιότητας (0-32) από υλικό λατομείου για επίστρωση
οδοστρώματος Π.Τ. 0-155
3. Άμμος Α σκυροδέματος
Αρίστης ποιότητας τριβείου για παραγωγή σκυροδέματος (0-4)
4. Άμμος Β επίχωσης σωλήνων
Επίχωσης σωλήνων (0-4)
5. Αμμόχωμα
Επίχωσης σωλήνων
6. Χαλίκι σκυροδέματος
Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ.
7. Γαρμπίλι σκυροδέματος
Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,20 έως 1 εκ.
8. Μικτό σκυροδέματος
Μείγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ
που απαιτούνται για τις ανάγκες των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας και όλων γενικά των αναγκών της
ΔΕΥΑΧ.
Θα διεξαχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (υποβάσεις, αμμοχάλικα σκυροδέματος) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το
σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος εφ’ όσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 30.380,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί
από ιδίους πόρους.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των
άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
3. Τις Π1/3305 και 3306 του 2010 αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας (Φ.Ε.Κ. 1789/B)
Ο Προμηθευτής των ανωτέρω υλικών θα διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για τα
προμηθευόμενα είδη.
Τα υλικά θα παραδίδονται καθημερινά από τον προμηθευτή, σε φορτηγά της ΔΕΥΑΧ στις εγκαταστάσεις του ,
κατόπιν εντολής και θα εκδίδεται το σχετικό δελτίο αποστολής. Το τιμολόγιο πώλησης θα εκδίδεται στο τέλος κάθε
μήνα.
Τα αδρανή υλικά λατομείου θα είναι αρίστης ποιότητας και με τις παρακάτω προδιαγραφές :
Υπόβαση Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου (υλικό προδιαλογέα 0-20) για επίχωση σωλήνων.
Υπόβαση 3Α Αρίστης ποιότητας (0-32) από υλικό λατομείου για επίστρωση οδοστρώματος Π.Τ. 0-155
Άμμος Α Αρίστης ποιότητας τριβείου για παραγωγή σκυροδέματος (0-4)
Άμμος Β Επίχωσης σωλήνων (0-4)
Αμμόχωμα Επίχωσης σωλήνων
Χαλίκι Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ.
Γαρμπίλι Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,20 έως 1 εκ.
Μικτό Μείγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ.
Χανιά 17/02/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κωνσταντίνος Στεργιάννης
Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΧ

Σταύρος Μαυρογένης
Διαχειριστής
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Μονάδα
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Μέτρησης
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
1
Υπόβαση προδιαλογέα
Τόνος
2
Υπόβαση 3Α
Τόνος
3
Άμμος Α σκυροδέματος
Τόνος
4
Άμμος Β επίχωσης σωλήνας
Τόνος
5
Αμμόχωμα
Τόνος
6
Χαλίκι σκυροδέματος
Τόνος
7
Γαρμπίλι σκυροδέματος
Τόνος
8
Μικτό σκυροδέματος
Τόνος

Χανιά

/

/

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
1
2
3
4
5
6
7
8

Υπόβαση προδιαλογέα
Υπόβαση 3Α
Άμμος Α σκυροδέματος
Άμμος Β επίχωσης σωλήνας
Αμμόχωμα
Χαλίκι σκυροδέματος
Γαρμπίλι σκυροδέματος
Μικτό σκυροδέματος

Χανιά

ΚΕΝΤΡΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ
Μονάδα
Μέτρησης
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος
Τόνος

/

/

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

