
 

  

                                                                

Θήβα, 26-06-2020 

Αρ. πρωτ.:  1840 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

με τίτλο 

«Προμήθεια χημικών υλικών Δ.Ε. Θήβας 2020-2021» 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση φορτηγών και μηχανημάτων έργου 2020-2021 Δ.Ε. 

Θήβας», προϋπολογισμού  29.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 4.650,00 €, συνολικής αξίας με Φ.Π.Α. 34.150,00 €. 

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΒΑΣ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
Θήβας), Διεύθυνση: Θέση Χοροβοϊβόδα, Θήβα, Ταχ. Κωδ.: 32200, Τηλ.: 22620-28258, 22620-2682 & 22620-

22147, Telefax: 2262028464, E-mail: deyathsi@otenet.gr & deyathiv@otenet.gr. 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της 

ΔΕΥΑΘ κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη 07:30-14:00 και Παρασκευή 07:30-13:30. Για την 

παραλαβή των εγγράφων σύμβασης και τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε πέντε (5,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.  

3. Κωδικoί CPV: 24312220-2 (Υποχλωριώδες Νάτριο), 24958200-6 (Κροκιδωτικά Μέσα), 24000000-4 (Χημικά 
Προϊόντα).  

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: H προμήθεια περιλαμβάνει:  
α) Προμήθεια σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) κιλών (kg) διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaCIO), με 

αξία κιλού 0,30 €, πλέον ΦΠΑ 6%, συνολικής αξίας 13.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 6%. 

β) Προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) κιλών (kg) κροκιδωτικού υλικού με βάση το αργίλιο (P.A.C.)., με αξία 
κιλού 0,50 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικής αξίας 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.  

γ)Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) κιλών (kg) κατιονικού πολυηλεκτρολύτη, με αξία κιλού 4,00 € πλέον 
ΦΠΑ 24%, συνολικής αξίας 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

6. Διάρκεια σύμβασης: H διάρκεια ορίζεται σε θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες με δυνατότητα παράτασής της έως 
και δεκαοκτώ (18) μήνες υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού 

ποσού.  
7. Η προμήθεια των χημικών υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και μετά από σχετικές 

τμηματικές παραγγελίες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΣΥ της Νο 32/2020 θεωρημένης 

μελέτης της Τ.Υ.  
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

διαθέτουν φορτηγά και μηχανήματα έργου και το κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό (χειριστές 
μηχανημάτων τεχνικών έργων, οδηγούς) που απαιτούνται κατά περίπτωση για την άρτια εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών που προκύπτουν στα διάφορα συστήματα  της ύδρευσης και της αποχέτευσης των 
περιοχών αρμοδιότητάς της ΔΕΥΑΘ. 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο των τμημάτων (υλικών) ή ανά τμήμα (υλικό). 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά για ένα ή για περισσότερα ή για όλα 
τα τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΒΑΣ, που βρίσκονται στην 
Θέση Χοροβοϊβόδα στην Θήβα, Τ.Κ. 32200, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την 13/07/2020 

ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:30 πμ. και η ώρα λήξης 10:00 πμ. Μετά από 

από τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισμού. 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού της 

ΔΕΥΑΘ: 25.05.0014 «Προμήθεια χημικών υλικών 2020-2021 Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ», 54.00.25.06 «ΦΠΑ αναλώσιμων 

υλικών 6% και & 54.00.25.24 «Φ.Π.Α. αναλώσιμων υλικών 24%». 
14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της ΔΕΥΑΘ, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή 
από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 
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ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 
ΔΕΥΑΘ. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ 
του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

15. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) 

τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΘ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα 

δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή περιφερειακή εφημερίδα. 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ 

 

 
Κωνσταντίνος Βόλης 
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