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

Αρ. Πρωτ.: 941
Ημερομηνία 22/02/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ»
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της
ΔΕΥΑΧ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμου, εφ’ όσον
πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνικής περιγραφής.
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 8218.04
6. Το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 περί εγγυήσεων
7. Την ανάγκη της ΔΕΥΑΧ για την προμήθεια των αναφερομένων στο ειδών.
8. Την 36/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού, οι
τεχνικές προδιαγραφές και ο Προϋπολογισμός.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Καθίσματα αίθουσας εκδηλώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤ
ΗΣ

14-03

39111200-5

ΤΕΜ

56

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ.
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
350
Σύνολο

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
19.600,00
19.600,00€

ΦΠΑ 23%

4.508,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.108,00€

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των 19.600,00€ (πλέον
Φ.Π.Α.23%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον Κ.Α.Ε. 8218-04 Προϋπολογισμού 2016 της
ΔΕΥΑΧ.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο του
Προϋπολογισμού.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της ποσότητας του είδους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ή τους μειοδότες αναλογικά.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές προδιαγραφές.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπο προμήθεια είδους περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών
προδιαγραφών, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Διαγωνισμού και παρατίθενται σε ξεχωριστό
κεφάλαιο στην Διακήρυξη.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία
προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2016 της ΔΕΥΑΧ .
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ΆΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15 και
Αρπακουλάκηδων), από την Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες, την Παρασκευή 11/03/2016
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, στις Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας και Αρπακουλάκηδων ), κ. Μαυρογένης Τηλέφωνα λήψης
πληροφοριών: 2821036278 και ΦΑΞ : 2821036289, email: mavrogen@deyax.org.gr Τμήμα Προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης-Εγκατάστση.
Ο Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται 40 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Ο Προμηθευτής
θα εκδίδει το σχετικό δελτίο αποστολής για κάθε παράδοση υλικών. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται μετά τον σχετικό έλεγχο από
την Επιτροπή παραλαβής και σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής των υλικών που παραδόθηκαν .
Τόπος παράδοσης κεντρικό κτίριο της ΔΕΥΑΧ στην οδό Μεγίστης Λαύρας 15 και Αρπακουλάκηδων στις
Μουρνιές.
Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΥΑΧ και κατόπιν εντολής.
Η Εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ.

1.

2.
3.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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
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 .
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.

ΑΡΘΡΟ 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
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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
ΆΡΘΡΟ 9ο
Περιεχόμενο Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο και εις
απλούν και 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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ» με την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται σε χωριστό φάκελο
Α)Φάκελος με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 8,9 και 12 της Διακήρυξης με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Β) Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και περιλαμβάνει:
1. Τα δικαιολογητικά του άρθρου -3- των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτά αναλύονται στις
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της Παρούσης.
Γ) Σφραγισμένος φάκελος με την Οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία θα έχει συμπληρωθεί στα έντυπα οικονομικής προσφοράς των τευχών
δημοπράτησης επί ποινή αποκλεισμού.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις
Οικονομικές προσφορές υψηλότερες του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται για την συγκεκριμένη ομάδα.
Νόμισμα Ευρώ και η προσφερόμενη τιμή ανά είδος θα έχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν στην
προσφερόμενη τιμή υπάρχουν περισσότερα των δύο 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.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού εις απλούν, σε σφραγισμένο
φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο (στην διεύθυνση Μ. Λαύρας 15 &
Αρπακουλάκηδων) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Αρμόδιος υπάλληλος ο κ.
Μαυρογένης Σταύρος.
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.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρον τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του Προϋπολογισμού, εφ’ όσον
πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών.
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.
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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, 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.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών μηνών, το οποίο
υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού που αναγράφεται στο
εκάστοτε τιμολόγιο μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών ύδρευσης. Όλα τα δικαιολογητικά
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
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.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Τελικές Διατάξεις
Ο Προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 16ο
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. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ή τους μειοδότες αναλογικά

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

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

Αρ. Πρωτ.:
844
Ημερομηνία 17/02/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ»

α/α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Καθίσματα αίθουσας εκδηλώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤ
ΗΣ

14-03

39111200-5

ΤΕΜ

56

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ.
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
350

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
19.600,00

Σύνολο

19.600,00€

ΦΠΑ 23%

4.508,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.108,00€

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των 19.600,00€ (πλέον
Φ.Π.Α.23%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους από τον Κ.Α.Ε. 8218-04 Προϋπολογισμού 2016 της
ΔΕΥΑΧ.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο του
Προϋπολογισμού.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της ποσότητας του είδους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον μειοδότη.

Χανιά 17/02/2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Πρωτ.:
Ημερομηνία

844
17/02/2016

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.108,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γενικά
Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής
(σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της
τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους Διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες) για τον
σχεδιασμό και την σύνταξη των προσφορών τους.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής. Οι τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι «υποχρεωτικά», «με ποινή
αποκλεισμού», «τουλάχιστον» θεωρούνται απαράβατοι και οποιαδήποτε απόκλιση καθιστά απορριπτέα την
προσφορά.
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες. Απορρίπτονται προσφορές
που παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση επί των ζητουμένων.
Οι προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση 56 καθισμάτων αμφιθεάτρου με
αναλόγιο για την αίθουσα εκδηλώσεων στο ισόγειο του κτηρίου όπου στεγάζεται η ΔΕΥΑ Χανίων στην οδό
Μεγίστης Λαύρας 15 - Μουρνιές Χανίων.
Η τοποθέτηση των καθισμάτων θα γίνει σε επίπεδο δάπεδο σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΧ π.χ. σε 7
σειρές από 8 καθίσματα ανά σειρά
2.Τεχνικά στοιχεία
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το σύστημα κατασκευής των καθισμάτων θα είναι «κάθισμα επί εγκάρσιας δοκού» τα οποία θα απαρτίζονται
από την κεντρική εγκάρσια οδό τα ποδαρικά, την ανακλινόμενη έδρα, την πλάτη και τα μπράτσα με αναλόγιο (με
σύστημα “anti-panic”).
Το κάθισμα θα αποτελείται από έδρα, πλάτη και πλαϊνό στήριξης με αναλόγιο (με σύστημα anti-panic). Μεταξύ
δυο διαδοχικών καθισμάτων παρεμβάλλεται ένα πλαϊνό στήριξης, όπως και στα άκρα κάθε σειράς.
Όλα τα ξύλινα μέρη των καθισμάτων θα είναι επεξεργασμένα με ειδικά αντιπυρικά βερνίκια (μετατροπή σε
δύσκολα αναφλέξιμες επιφάνειες)
Ο τρόπος πάκτωσης οφείλει να εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα.
Ο χρόνος εγγύησης των καθισμάτων θα είναι 5 χρόνια και ο χρόνος υποχρεώσης εξασφάλισης ανταλακτικών 5
χρόνια μετρούμενα από την ημερομηνία παράδοσης.
2.1 ΕΔΡΑ: Αυτόματα ανακλινόμενη, κατασκευασμένη από ξύλο πάχους τουλάχιστον 12 mm και βραδύκαυστη
πολυουρεθάνη πυκνότητας από 50kg/m3 (+/- 5 kg/m3) έως και 60kg/m3 (+/- 5 kg/m3), ελάχιστου πάχους
10cm. Επενδυμένη αμφίπλευρα με ύφασμα άριστης ποιότητας, υψηλής αντοχής και βραδυφλεγές
Μηχανισμός ανάκλισης έδρας : Μεταλλικός ή από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με ανθρακονήματα,
αποτελούμενος από δύο αρθρώσεις με διπλά ελατήρια επαναφοράς αθόρυβης λειτουργίας (εσωτερικά της
έδρας), εναλλακτικά επαναφορά με ειδικά βάρη.
2.2 ΠΛΑΤΗ: Η πλάτη ανατομικής μορφής κατασκευασμένη από βραδύκαυστη πολυουρεθάνη πυκνότητας
50kg/m3 (+/-5kg/m3), ελάχιστου πάχους 7cm, με εσωτερικό σκελετό μεταλλικό ή από πολυπροπυλένιο
ενισχυμένο με ανθρακονήματα ή από κόντρα πλακέ διαμορφωμένο στην ανατομία του σώματος πάχους
τουλάχιστον 12mm, επενδυμένο με ύφασμα άριστης ποιότητας, υψηλής αντοχής και βραδυφλεγές ίδιο με αυτό
της έδρας . Η επένδυση να καλύπτει και την πίσω πλευρά της πλάτης, ενώ στο κάτω τμήμα της πίσω πλευράς
να υπάρχει μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία από τα υποδήματα των πίσω καθήμενων.

6

2.3 ΜΠΡΑΤΣΑ: Τα μπράτσα διαμορφώνονται από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα με επένδυση από ύφασμα
βραδυφλεγές ίδιο με αυτό της έδρας και τελείωμα (καπάκι) από MDF πάχους 22 mm επενδεδυμένο με φιλμ
PVC σε απόχρωση ξύλου κερασιάς ή καρυδιάς ή από ξύλο αντίστοιχου πάχους.
Θα υπάρχουν μπράτσα ανάμεσα σε όλα τα καθίσματα και στα δύο άκρα κάθε σειράς καθισμάτων.
Κάθε κάθισμα θα φέρει και αναλόγιο με στάνταρ μηχανισμό “anti-panic” και ξύλινη επιφάνεια γραφής που
προσαρμόζεται εσωτερικά (χωνευτός) σε οποιοδήποτε μπράτσο, δεξί ή αριστερό. Ο μηχανισμός ανάκλισης θα
είναι μεταλλικός και αντοχής τουλάχιστον 70 kg.
2.4 ΥΦΑΣΜΑ: Το ύφασμα της επένδυσης θα πρέπει να είναι βραδυφλεγές και να καλύπτει αντίσταση στην
τριβή τουλάχιστον 50.000 κύκλους(στροφές). Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει το χρώμα του υφάσματος
που θα επιλεγεί από την ΔΕΥΑΧ.
2.5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αξονική προβολή καθίσματος (συνολικό πλάτος καθίσματος) 55-62cm σε ευθεία διάταξη. Συνολικό ύψος
καθίσματος 91-98cm.Ύψος έδρας 42-46cm. Προβολή καθίσματος με κλειστή έδρα 50-60cm και με ανοιχτή έδρα
68-75 cm. Πλάτος μπράτσου 7-10 cm. Μήκος μπράτσου 38-41 cm.
3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν :
α. ΔΕΙΓΜΑ
Θα προσκομιστεί ένα κάθισμα πλήρες με το αντίστοιχο σύστημα στήριξης
β. μαζί με την προσφορά τους ,στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, τα παρακάτω:
1.Υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο κατασκευής
Ο προσφέρων πρέπει να περιλάβει υπεύθυνη δήλωση προς την ΔΕΥΑΧ στην οποία να δηλώνει:
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα καταςκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασης της.
β) Όταν ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, στην
προσφορά του δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προςφερόμενο προϊόν και
τον τόπο εγκατάςτασης της.
2. Υπεύθυνη Δήλωση για εγγύηση προιόντος, ύπαρξη ανταλλακτικών και αποκατάσταση βλαβών
Ο προσφέρων πρέπει να περιλάβει υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει α) για ύπαρξη και παροχή
ανταλλακτικών για μία πενταετία καθώς και β) ότι θα εγγυάται για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, από την παραλαβή
τους, την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα
οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή χρήση (η χρονική ισχύς του εγγράφου αυτού συνεπάγεται και
ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία και καταθέτει ο μειοδότης). γ) ότι κατά την
διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο προσφέρων θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη
παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε κάθισμα η οποία θα προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα
επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η
εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του
βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμμένο είδος και η θέση και ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας
του.
3. Υπεύθυνη Δήλωση για ενημέρωση προσωπικού
Ο προσφέρων πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση
της ενημέρωσης του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την ΔΕΥΑΧ, για τον τρόπο χρήσης, λειτουργίας
και συντήρησης του είδους της προμήθειας.
4. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης
Ο προσφέρων πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του ζητούμενου είδους
ετοίμου, τοποθετημένου και σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας.
Η δήλωση χρόνου παράδοσης μεγαλύτερου από 40 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
(όπως ορίζεται και στη διακήρυξη) αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται.
5. Τεχνική περιγραφή
Ο προσφέρων θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» του είδους της προμήθειας στην Ελληνική,
συνοδευόμενη από υποστηρικτικό υλικό στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα (τεχνικά φυλλάδια, καταλόγους,
επίσημα prospectus, πιστοποιητικά) που θα επαληθεύουν και θα συμμορφώνονται επί ποινή αποκλεισμού με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους. Πρέπει να διευκρινίζεται, με
σχετική παραπομπή επί των τεχνικών φυλλαδίων των κατασκευαστών, ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και
οι προδιαγραφές του κάθε είδους που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται

7

καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του τελικού προϊόντος. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι
συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης στην τεχνικη περιγραφή κάθε είδους θα αναφέρεται:
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου υλικού ή αριθμός σχετικού καταλόγου.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του
εργοστασίου μας».
6. - Τεχνικά φυλλάδια
Τα Τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας, οι κατάλογοι εταιρειών, τα επίσημα prospectus θα
επαληθεύουν και θα συμμορφώνονται επί ποινή αποκλεισμού με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές
προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους.
Συγκεκριμένα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στήν προσφορά
Τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας κατασκευής του καθίσματος στο οποίο θα αναγράφονται τουλάχιστον οι
διαστάσεις του καθίσματος, η πυκνότητα και το πάχος της βραδύκαυστης πολυουρεθάνης.
7.Πιστοποιητικά
7.1 .Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001 :2008 του εργοστασίου κατασκευήςπαραγωγής των υπό προμήθεια υλικών. To πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο
εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά .
7.2 . Πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών του καθίσματος κατά EN12727-τουλάχιστον επίπεδο 4.
7.3. Πιστοποιητικό (ή μετρήσεις) ακουστικής συμπεριφοράς και ηχοαπορρόφησης του καθίσματος
7.4. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ελέγχου ακαυστότητας για την βραδύκαυστη πολυουρεθάνη καλυμμένη με
ύφασμα.
7.5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ελέγχου για την αντιπυρική προστασία των ξύλινων μερών του καθίσματος.
7.6. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ελέγχου ακαυστότητας για το ύφασμα επένδυσης
7.7. Πιστοποιητικό για την αντίσταση στην τριβή του υφάσματος επένδυσης για τουλάχιστον 50.000 κύκλους
(στροφές).
Χανιά 17/02/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ»

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

1

Καθίσματα αίθουσας εκδηλώσεων

14-03

CPV

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗTA

39111200-5

ΤΕΜ

56

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ.
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Σύνολο
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Τόπος

/

/

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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