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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΣΙΝΗ
Πόλη: ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Κωδικός NUTS: EL633 Ηλεία / Ileia
Ταχ. κωδικός: 27300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΦΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2623360732
Φαξ: +30 2623035897
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://dimos-pineiou.gr/
I.3)

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

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42912300 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση σε λειτουργία, εντός οικίσκων, συστήματος
επεξεργασίας νερού με φίλτρανση για απομάκρυνση σιδήρου, μαγγανίου & αμμωνίας με σκοπό την
αντιμετώπιση του προβλήματος ποιότητας νερού στη Κοινότητα Γαστούνης , Δήμου Πηνειού.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 322 580.65 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

2/8

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL633 Ηλεία / Ileia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Γαστούνη Ηλείας

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η μονάδα επεξεργασίας νερού πρόκειται να τοποθετηθεί στην παρακάτω κοινότητα , Δήμου Πηνειού (συνοπτικά
αναφέρονται η προς επεξεργασία παροχή νερού, η μέθοδος που πρόκειται να εφαρμοστεί και η θέση
εγκατάστασής τους). Από τούδε και στο εξής η εγκατάσταση θα αναφέρεται με τον αύξοντα αριθμό που
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ m3/ h
Μέθοδος Επεξεργασίας
Θέση εγκατάστασης
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 150 m3/ h Φίλτρα ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Ιδιαίτερη σημασία έχει η ακριβής εκτίμηση του πραγματικού κόστους του παραγόμενου νερού (€/m³), μέγεθος
το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη του την κατανάλωση της
ηλεκτρικής ενέργειας, χρήση χημικών, αναλώσιμων υλικών κλπ.
Θα προσδιοριστούν ειδικότερα τα παρακάτω στοιχεία:
• Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh/m³ και €/m³.
• Κατανάλωση χημικών υλικών (χωριστά ανά υλικό και συνολικά το κόστος χρήσης χημικών) σε kg/m³ και €/m³.
• Κόστος απασχολούμενου προσωπικού σε €/m³.
• Κόστος συντήρησης – αναλώσιμων υλικών σε €/m³.
• Συνολικό κόστος παραγόμενου νερού €/m³.
Ο υπολογισμός του ενεργειακού κόστους του παραγόμενου νερού, θα γίνει με την τιμή της κιλοβατώρας (kWh)
ενδεικτικά στα 0,12 €. Ως κόστος εργατοώρας θα ληφθούν τα 12 €.
2. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει με βάση την ποιότητα νερού γεωτρήσεων από διαφορετικά σημεία
δειγματοληψίας όπως αυτή προσδιορίστηκε από χημικές αναλύσεις. Παρακάτω αναφέρονται μέσες τιμές
παραμέτρων:
1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ , ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
- Σίδηρος : 90 μg/l
- Μαγγάνιο : 150 μg/l
- Αμμωνία : 1,90 mg/l
- Αγωγιμότητα : 848μS/cm
- pH : 7,7
Οι παράμετροι που αναφέρονται παραπάνω προκύπτουν ως μέσες τιμές αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων
για δείγματα νερού γεωτρήσεων από 5 διαφορετικά σημεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Γαστούνης.
Οι Υποψήφιοι προμηθευτές θα επιβεβαιώσουν την παραπάνω ποιότητα του νερού εκτελώντας οι ίδιοι και με
δικές τους δαπάνες, αναλύσεις δειγμάτων νερού γεωτρήσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Γαστούνης, ώστε
να προσδιοριστεί επακριβώς η παρουσία συγκεκριμένων στοιχείων, η περιεκτικότητα των οποίων επηρεάζει
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τη λειτουργία των μονάδων και με βάση αυτά θα προβούν στον ακριβή σχεδιασμό, ώστε να έχουν ακέραια την
ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από την ποιότητα του νερού.
Οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν για νερό γεωτρήσεων με βάση τις χημικές αναλύσεις.
3. ΣΧΕΔΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη και λεπτομερή σχέδια (υπό κλίμακα) των μονάδων, στα οποία
θα αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια όλα τα συστήματα και υποσυστήματα, καθώς και
τα κατασκευαστικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Επίσης θα υποβληθούν διαγράμματα ροής, γενικές
διατάξεις όλων των εγκαταστάσεων και τρισδιάστατες απεικονίσεις των εγκαταστάσεων καθώς και ενδεικτικά
ηλεκτρολογικά σχέδια μαζί με αντιπροσωπευτική παρουσίαση των προσφερόμενων συστημάτων αυτοματισμού.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από αναλυτικό τεύχος υπολογισμών, που θα αιτιολογούνται πλήρως τις επιμέρους
επιλογές (κάδων, υλικών κατασκευής, χημικών, δοσομετρικών κλπ.).
4. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η παραγωγή των 3600 κυβικών μέτρων (m3) πόσιμου νερού θα είναι η ελάχιστη ημερήσια παραγόμενη
ποσότητα για θερμοκρασία νερού 20˚C. Η μονάδα θα σχεδιαστεί και θα είναι ικανή να εργάζεται σε 24ωρη
βάση όλο το έτος (ανάλογα τις υδρευτικές ανάγκες) και θα σταματά μόνο για τις απαιτούμενες συντηρήσεις –
καθαρισμούς. Επομένως ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει για κάθε 365 ημέρες πλήρους
εργασίας τουλάχιστον 1.314.000 κυβικά μέτρα (m3) παραγόμενου πόσιμου νερού.
5.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.
Η θερμοκρασία του νερού, με βάση την οποία θα γίνει ο σχεδιασμός θα είναι οι 20 °C, που αντιστοιχεί στη
μέση θερμοκρασία του νερού των γεωτρήσεων. Στη θερμοκρασία αυτή η ελάχιστη αποδεκτή παραγωγή της
μονάδας θα είναι 3600 m³/ημέρα πόσιμου νερού (επί ποινή αποκλεισμού). Οι ενδιαφερόμενοι θα παρουσιάσουν
αναλυτικό πίνακα παραγωγής πόσιμου νερού ανά ημέρα και πίνακα συνολικού κόστους παραγωγ
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συμφωνία προσφοράς με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της μελέτης,
τεχνική αρτιότητα στο σχεδιασμό και λειτουργικότητα εξοπλισμού, τεχνικά χαρακτηριστικά, ποιότητα κατασκευής
εγκατεστημένων διατάξεων και υλικών, τεκμηρίωση διαστασιολόγησης διατάξεων (αντλίες, φίλτρα, ποιότητα
και χαρακτηριστικά αυτοματισμού, αριθμός ενδείξεων, παραμετροποίηση, μνήμες). Δοκιμαστική λειτουργία. /
Στάθμιση: 20%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σχεδιασμός μονάδας (ταχύτητα ροής στα πολυστρωματικά φίλτρα, πίεση
λειτουργίας, ευελιξία συνθηκών λειτουργίας) / Στάθμιση: 15%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Καταναλισκόμενη ενέργεια, Κόστος παραγόμενου νερού / Στάθμιση: 15%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εργονομία εξοπλισμού και ευκολία εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
(πρόσβαση σε αντλίες, εγκατάσταση ενδεικτικών / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Χρόνος Παράδοσης / Στάθμιση: 15 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εξυπηρέτηση (service) και ανταλλακτικά μετά την πώληση / Στάθμιση: 5%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας (Διάρκεια εγγύησης, παροχές) / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εκπαίδευση του προσωπικού, μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, επίδειξη
λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού / Στάθμιση: 10%
Τιμή - Στάθμιση: ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΤΙΜΗ

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 322 580.65 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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:
όχι

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να διαθέτουν :
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (2019,
2020 και 2021) σε ποσοστό τριπλάσιο ή μεγαλύτερο του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μέσο ειδικό κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (2019, 2020 και
2021) σε ποσοστό τουλάχιστον τριπλάσιο ή μεγαλύτερο του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ ο οποίος
πρέπει να αφορά συναφές αντικείμενο με τον προσφερόμενο εξοπλισμό και,
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
(3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός μέσος ετήσιος γενικός & ειδικός κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το τριπλάσιο ή μεγαλύτερο
του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.
Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο
οικονομικός φορέας θα υποβάλει για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα τον:
ανά έτος ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο μέσο όρο.
ανά έτος ετήσιο (ειδικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο μέσο όρο.
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει
αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης, στην περίπτωση
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που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων που προηγούνται του έτους του
διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των
αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο
των τριών ετών υποβάλλει δήλωση που αφορά τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω
έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των
προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να διαθέτουν :
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (2019,
2020 και 2021) σε ποσοστό τριπλάσιο ή μεγαλύτερο του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μέσο ειδικό κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (2019, 2020 και
2021) σε ποσοστό τουλάχιστον τριπλάσιο ή μεγαλύτερο του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ ο οποίος
πρέπει να αφορά συναφές αντικείμενο με τον προσφερόμενο εξοπλισμό και,
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
(3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός μέσος ετήσιος γενικός & ειδικός κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το τριπλάσιο ή μεγαλύτερο
του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.
Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο
οικονομικός φορέας θα υποβάλει για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα τον:
ανά έτος ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο μέσο όρο.
ανά έτος ετήσιο (ειδικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο μέσο όρο.
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει
αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης, στην περίπτωση
που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων που προηγούνται του έτους του
διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των
αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο
των τριών ετών υποβάλλει δήλωση που αφορά τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω
έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των
προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης , οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού :
[Ι] κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεων
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου με αυτό της εν λόγω σύμβασης. Συγκεκριμένα :
α) Εμπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού.
Ο προσφέρων πρέπει να έχει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ κατά την τελευταία τριετία προ του έτους διενέργειας
του διαγωνισμού (25/01/2019-2020-2021) κατασκευάσει, πλήρως εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία
τουλάχιστον δύο (2) Μονάδες φίλτρανσης /απομάκρυνσης βαρέων μετάλλων Σιδήρου, Μαγγανίου & αμμωνίας,
με τη μέθοδο της οξείδωσης με χρήση υποχλωριώδους Νατρίου και κατακράτηση σε ειδικό καταλυτικό υλικό
διαρκώς ενεργοποιούμενο, για παραγωγή πόσιμου νερού (κατά την κείμενη Νομοθεσία), δυναμικότητας εκάστη
τουλάχιστον 3.600 m3/ημέρα.
Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο
οικονομικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία
τριετία ιδίων με το αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται
εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν,
με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου
πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την κατακύρωση (πριν την ανάθεση της σύμβασης).
β) Ομάδα έργου
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς επίσης απαιτείται:
- να διαθέτουν είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον άτομα τεχνικών ειδικοτήτων συναφών προς την συγκεκριμένη
εφαρμογή και δέκα (10) τουλάχιστον μηχανικούς ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας
ή Χημικών Μηχανικών. Τα ανωτέρω πρέπει να αποδεικνύονται μέσω κατάθεσης θεωρημένης κατάστασης
προσωπικού.
- Να διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις με αποθήκες, γραφεία, αδειοδοτημένο χώρο επισκευών και συντήρησης,
ικανές να ανταποκριθούν στην υποστήριξη τέτοιων μονάδων.
Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα μικρότερο
του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης από
κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης , οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού :
[Ι] κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεων
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου με αυτό της εν λόγω σύμβασης. Συγκεκριμένα :
α) Εμπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού.
Ο προσφέρων πρέπει να έχει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ κατά την τελευταία τριετία προ του έτους διενέργειας
του διαγωνισμού (25/01/2019-2020-2021) κατασκευάσει, πλήρως εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία
τουλάχιστον δύο (2) Μονάδες φίλτρανσης /απομάκρυνσης βαρέων μετάλλων Σιδήρου, Μαγγανίου & αμμωνίας,
με τη μέθοδο της οξείδωσης με χρήση υποχλωριώδους Νατρίου και κατακράτηση σε ειδικό καταλυτικό υλικό
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διαρκώς ενεργοποιούμενο, για παραγωγή πόσιμου νερού (κατά την κείμενη Νομοθεσία), δυναμικότητας εκάστη
τουλάχιστον 3.600 m3/ημέρα.
Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο
οικονομικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία
τριετία ιδίων με το αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται
εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν,
με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου
πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την κατακύρωση (πριν την ανάθεση της σύμβασης).
β) Ομάδα έργου
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς επίσης απαιτείται:
- να διαθέτουν είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον άτομα τεχνικών ειδικοτήτων συναφών προς την συγκεκριμένη
εφαρμογή και δέκα (10) τουλάχιστον μηχανικούς ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας
ή Χημικών Μηχανικών. Τα ανωτέρω πρέπει να αποδεικνύονται μέσω κατάθεσης θεωρημένης κατάστασης
προσωπικού.
- Να διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις με αποθήκες, γραφεία, αδειοδοτημένο χώρο επισκευών και συντήρησης,
ικανές να ανταποκριθούν στην υποστήριξη τέτοιων μονάδων.
Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα μικρότερο
του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης από
κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
4.3.1 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 X του Προσαρτήματος Α΄.
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.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον
του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της
παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
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IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

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.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/02/2022
Τοπική ώρα: 14:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Γαστούνη Ηλείας

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
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/01/2022

