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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΡΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΝΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ 8-4-2022
Αρ.Πρωτ.: 7202Α
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 269 ΠΑΡ. δ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 119.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
CPV: 24312210-9
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ
ΝΑΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
H ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ έχοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων
Ύδρευσης και Αποχέτευσης» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4483/17
-Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα το άρθρο 269παραγραφ.δ του
Ν. 4412/2016.
-Την από 18-3-2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
- Την υπ αριθ. 102 /2022 απόφαση του ΔΣ. της ΔΕΥΑΠ ,
-τους όρους της παρούσας

Προσκαλεί
-ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Όπως αποστείλει σχετική προσφορά έως την 19η Απριλίου 2022 ημέρα Μ.Τρίτη
και ώρα 14:00 μ.μ στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ
Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα, προκειμένου για την συμμετοχή του στην
διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο
την «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ».
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης- Ισχύς και
χρηματοδότηση της σύμβασης-εκτιμώμενη αξία-κριτήριο κατακύρωσης
Το αντικείμενο της σύμβασης (CPV:24312210-9 Χλωριώδες νάτριο) είναι η
κατεπείγουσα προμήθεια χλωριώδους νατρίου.
Με την παρούσα σύμβαση και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος θα καλυφθεί η
αναγκαιότητα για την προμήθεια χλωριώδους νατρίου προκειμένου για την
επεξεργασία πόσιμου νερού και την επεξεργασία λυμάτων, όπως περιγράφεται στην
Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας πρόσκλησης. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι χρονικής διάρκειας έως
8 μήνες και δύναται να λυθεί με πρωτοβουλία της ΔΕΥΑΠ εφόσον ευδοκιμήσει η
συμβασιοποίηση του εν εξελίξει ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Εκτιμώμενη αξία της
Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό: 119.000,00 € πλέον του ΦΠΑ 24% 28.560,00 €
συνολικού ποσού 147.560,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ. Η δαπάνη
για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον κωδικό 25.05.092.719 του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2022 της ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ. Για την κάλυψη της δαπάνης της
ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 6582Α/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010292870
2022-03-30) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Τρόπος διενέργειας της διαδικασίας
Η εκτέλεση της προμήθειας , θα πραγματοποιηθεί
με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 269( παρ.δ)
του Ν.4412/16(λόγω κατεπείγουσας ανάγκης).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς(τιμή μονάδος) για το
σύνολο της ποσότητας της προμήθειας , υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται σε
κάθε περίπτωση οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4412/2016 για την παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη / πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση του άρθρου 269 παρ.δ του Ν.4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης),
β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
γ) ο προϋπολογισμός,
δ) η από 18/3/2022 μελέτη,
3

22PROC010363487 2022-04-11
ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από
τον αναθέτοντα φορέα επί όλων των ανωτέρω.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με την παρ. 30 του άρθ. 43
του Ν.4605/2019 (με την οποία προστέθηκε το άρθρο 269Α στο ν.4412/2016) δεν
απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα
αναρτημένα έγγραφα στην Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.deyap.gr
Προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της παρούσας
διακήρυξης ή της νομιμότητας διενέργειάς της διαπραγμάτευσης, ή της συμμετοχής
υποψήφιου σ' αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ IV του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει σήμερα .Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Προσφορά Του ………..
Για την προμήθεια με τίτλο :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ»
Με Αναθέτοντα Φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ
Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 19-4-2022
Ο ενιαίος φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και να περιέχει τα
ακόλουθα:
α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική προσφορά », και
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται τα κάτωθι:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός
φορέας :
-

Αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης
Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ισούται με 30 ημέρες από την επόμενη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,
- Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν.4412/2016
- περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
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Φορολογική ενημερότητα

που να αναγράφει:

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ

Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης
της εταιρείας,
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
Στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό
πρόσωπο
Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ
για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
Το ανωτέρω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
Τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ θα είναι έκδοσης έως τριάντα εργάσιμων ημερών από την
υποβολή τους.
Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς τους.
Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
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Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται,
κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο
ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), θα υποβάλλουν εκτύπωση της καρτέλας
“Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet
Εγγύηση συμμετοχής στην διαπραγμάτευση δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων της
παραγράφου 1 του Άρθρου 269Α , του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .
β) Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς έτσι όπως αυτά αναφέρονται στην
Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας πρόσκλησης
γ) Οικονομική προσφορά σφραγισμένη:
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής
προσφοράς της μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και θα περιλαμβάνει την
προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα (κιλό) χλωριώδους νατρίου καθώς και τη
συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των 85.000
κιλών χλωριώδους νατρίου. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα εννιά
χιλιάδων ευρώ (119.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
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που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ειδικά τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (με
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη) στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους ή να είναι νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν.4250/2014.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Λόγω του επείγοντος και προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι
διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνικής
προσφοράς και οικονομικές προσφορές) θα πραγματοποιηθούν ενιαία για όλους τους
συμμετέχοντες . Στην συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ελέγχει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνικών προσφορών και προβαίνει στην
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις
τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με
τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης. Κατόπιν τούτου η εν λόγω
Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ανάδειξης ανάδοχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων, επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση
του Πρακτικού Διαπραγμάτευσης από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π
Ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού, σε όλους
τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης ,με κάθε
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες του Αναθέτοντος Φορέα.
Προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της απόφασης
κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 346 του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει σήμερα
Στην συνέχεια κοινοποιείται στον ανάδοχο η εγκριτική απόφαση της ανάθεσης
προσκαλώντας τον να προσέλθει στο Τμήμα Προμηθειών το αργότερο εντός δέκα
πέντε (15) ημερολογιακών ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται
σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή από την
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υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Άρθρο 302 του
ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης αυτής.
Η παρούσα πρόσκληση (διακήρυξη) απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 330
παρ.3, όπως ισχύει) τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας ανά τμηματικής παραγγελίας που γίνεται και μετά την
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών που κατά περίπτωση έχουν παραγγελθεί.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με της προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής
και αποδίνονται αρμοδίως. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε όλες τις νόμιμες
κρατήσεις όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η παρούσα Πρόσκληση και η Μελέτη θα αναρτηθούν στην διαδικτυακή ιστοσελίδα
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. www.deyap.gr.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών
της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 -1ος όροφος) τηλ.2610/366-231 Δίνιας Παναγιώτης τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ)
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ
Α/Α
ΙΟΥΛΙΑ Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

Τεχνική Έκθεση
Τεχνικές προδιαγραφές
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Έντυπα οικονομικής προσφοράς
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Ταχ.Δ/νση:
Τηλ:
Fax:

Ακτή Δυμαίων 48
Πάτρα, ΤΚ 26333
2610366100
2610325790

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΔΕΥΑΠ πρόκειται να προμηθευτεί Διάλυμα χλωριώδους νατρίου 25% για
Απολύμανση πόσιμου νερού και Επεξεργασία αποβλήτων

Εθεωρήθη
Συντάξασα
Πάτρα
Πάτρα

18.03.2022

18.03.2022
Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνα Τυροπάνη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογία
Υπολογιστών

Χημικός Μηχανικός
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Ταχ.Δ/νση:
Τηλ:
Fax:

Ακτή Δυμαίων 48
Πάτρα, ΤΚ 26333
2610366100
2610325790

Χημικά απολύμανσης πόσιμου νερού
και επεξεργασμένων αποβλήτων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για προμήθεια
ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaClO2)
που θα χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία πόσιμου νερού και για επεξεργασία
λυμάτων

Το χλωριώδες νάτριο θα είναι συγκέντρωσης 25% κ.β. και σύμφωνο με το EN938/2016.
Η καθαρότητα του διαλύματος θα είναι σύμφωνη με αυτή του Τύπου 1 του Πίνακα 6 (Type
1, Table 6) της παραγράφου 4.4 του EN938/2016.
Σαν τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα υποβληθούν τα παρακάτω απαραίτητα
δικαιολογητικά :
Πρωτότυπη δήλωση ή έντυπο τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγού οίκου (στα ελληνικά ή
αγγλικά) όπου θα αναφέρεται η συμβατότητα του προς το πρότυπο EN και οι φυσικές
ιδιότητες και γενικές τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου υλικού.
Χημική ανάλυση από κρατικό ή ισοδύναμου κύρους εργαστήριο όπου θα αναφέρονται οι
συγκεντρώσεις των στοιχείων της παραγράφου 2.
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ, CLP
1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ.
Ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, του υπό προμήθεια
προϊόντος, από τον Ε.Ο.Φ. (αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των
απολυμαντικών πόσιμου νερού), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
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Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που θα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Κατά την παράδοση θα πραγματοποιείται δειγματοληψία (τρία δείγματα), παρουσία του
προμηθευτεί (αν το επιθυμεί) και θα αποστέλλονται για έλεγχο στο ΓΧΚ. Σε περίπτωση που
παρατηρηθούν αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1% (προς τα κάτω) για τη συγκέντρωση και του
10% της μέγιστης επιτρεπτής τιμής (προς τα πάνω) για τις συγκεντρώσεις που ορίζονται
στην παράγραφο 2, η ΔΕΥΑΠ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση όλου του φορτίου
με άλλο επαρκών προδιαγραφών ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Οι δαπάνες των
χημικών αναλύσεων στο ΓΧΚ θα βαρύνουν κατά το μισό τον προμηθευτή.
Κατά την παράδοση θα προσκομίζεται αποδεικτικό στοιχείο (αντίγραφο δελτίου αποστολής
του οίκου παραγωγής του προϊόντος ή άλλο επαρκές νόμιμο έγγραφο) που θα αποδεικνύει
την εταιρία παραγωγής και τον τόπο παραγωγής καθώς και πιστοποιητικό ποιότητας με
σχετική ανάλυση της παραδιδόμενης παρτίδας υπογεγραμμένο από τον οίκο παραγωγής,
στην Αγγλική ή σε Ελληνική μετάφραση.
Για το πόσιμο νερό Η προμήθεια του υλικού θα γίνεται με κατάλληλο βυτίο ή με
παλετοδεξαμενές σε δεξαμενές αποθήκευσης της ΔΕΥΑΠ συνολικής χωρητικότητας 24 m3
(6 δεξαμενές των 4 m3 έκαστη). Η συνήθης ποσότητα παραλαβής θα κυμαίνεται μεταξύ 820 m3. Το φορτίο σε κάθε περίπτωση (βυτίο ή με παλετοδεξαμενές) θα μεταγγίζεται
στις δεξαμενές αποθήκευσης της ΔΕΥΑΠ (όπου αυτές ευρίσκονται και καθ’ υπόδειξη της
ΔΕΥΑΠ).Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξαρτήματα για
τη διαδικασία της μετάγγισης. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη και δαπάνη για την
μετάγγιση.
Για την επεξεργασία λυμάτων Η προμήθεια του υλικού θα γίνεται με κατάλληλο βυτίο ή
με παλετοδεξαμενές σε δεξαμενές αποθήκευσης της ΔΕΥΑΠ συνολικής χωρητικότητας 21
m3 (3 δεξαμενές των 7 m3 έκαστη). Η συνήθης ποσότητα παραλαβής θα κυμαίνεται μεταξύ
7-20 m3. Το φορτίο σε κάθε περίπτωση (βυτίο ή με παλετοδεξαμενές) θα μεταγγίζεται
στις δεξαμενές αποθήκευσης της ΔΕΥΑΠ (όπου αυτές ευρίσκονται και καθ’ υπόδειξη της
ΔΕΥΑΠ).Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξαρτήματα για
τη διαδικασία της μετάγγισης. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη και δαπάνη για την
μετάγγιση.

Η παράδοση του προϊόντος θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τη χωρητικότητα των
δεξαμενών αποθήκευσης. Οι παραδόσεις και μέχρι την συμπλήρωση της προβλεπόμενης
ποσότητας θα γίνονται σε χρόνο που θα ορίζει η ΔΕΥΑΠ με έγγραφη ειδοποίηση της προς
τον προμηθευτή μειοδότη και όχι περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημερομηνία
παραγγελίας. Οι παρτίδες θα είναι σε ποσότητα 8-20 m3 που θα καθορίζεται από τη
ΔΕΥΑΠ. Για τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση στην προσφορά του κάθε
διαγωνιζόμενου.
Ο προμηθευτής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη διακίνηση και μεταφορά του
υλικού μέχρι τις δεξαμενές υποδοχής της ΔΕΥΑΠ εφαρμόζοντας όλες τις προβλέψεις και
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προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και
Κανονιστικό δίκαιο για τις εν λόγω λειτουργίες μεταφοράς και διακινήσεις χημικών για
χερσαίες ή θαλάσσιες μεταφορές. Η συμμόρφωση αυτή θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη
Δήλωση που θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του διαγωνισμού.
Εθεωρήθη
Η Συντάξασα
Πάτρα
Πάτρα

18.03.2022

18.03.2022
Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνα Τυροπάνη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογία
Υπολογιστών

Χημικός Μηχανικός
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Ταχ.Δ/νση:
Τηλ:
Fax:

Ακτή Δυμαίων 48
Πάτρα, ΤΚ 26333
2610366100
2610325790

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εθεωρήθη
Η Συντάξασα
Πάτρα
Πάτρα

18.03.2022

18.03.2022
Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνα Τυροπάνη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογία
Υπολογιστών

Χημικός Μηχανικός
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Ταχ.Δ/νση:
Τηλ:
Fax:

Ακτή Δυμαίων 48
Πάτρα, ΤΚ 26333
2610366100
2610325790

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ
ΝΕΡΟ και ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Μονάδα
Mέτρησης Ποσότητα
Kg

Τιμή
μονάδος
(€)

85.000

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Fax
Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή

16

Συνολική
δαπάνη
(€)

