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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
       ΔΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                                                   Κάλυμνος, 23/ 02/2016 
                                                                                                         Αρ. πρωτ.    324 / 2016 
 

  

  
ΕΡΓΟ: 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
ΨΕΡΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΕΝΔΟΥ» 

  

  

 
Αριθμός Μελέτης: 11/2013   

Ενδεικτ. προϋπολογισμός:  

676.280,00 € (με Φ.Π.Α. 16%)   

 

 

 

     
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο διαγωνισμό για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΨΕΡΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΕΝΔΟΥ» με προϋπολογισμό 583.000 
€, πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.  
Ταξινόμηση κατά CPV: 42912340-7. 
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο φορητών 
μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.) για τις νήσους 
Ψέριμο και Τέλενδο, καθώς και σε όλες τις απαιτούμενες υποδομές, μελέτες και αδειοδοτήσεις, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  Η κάθε μονάδα, θα λειτουργεί με 
τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.Ο.), θα είναι προκατασκευασμένη και έτοιμη προς 
λειτουργία, εργονομικά τοποθετημένη εντός μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers).  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τετάρτη, 11/05/2016 και ΩΡΑ 
10:00π.μ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τετάρτη, 
18/05/2016 και ΩΡΑ 13:00 μ.μ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα για το σύνολο των ειδών 
όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη, από τους οικονομικούς φορείς, 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 
παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αμέσως 
μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών. 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που 

αντιστοιχεί στο 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
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της μελέτης, χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι ποσού έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα Ευρώ (11.660€) και 
απευθύνεται στην ΔΕΥΑ Καλύμνου. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική 
ισχύ τουλάχιστον (30) τριάντα ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι 
Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- 
Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης. Οι παραπάνω 
θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία.  Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται ο προσφέρων να 
έχει παραδώσει, πλήρως εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) Μονάδες 
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, τύπου αντίστροφης ώσμωσης με σύστημα ανάκτησης ενέργειας 
παραγωγής τουλάχιστον 100m3/ημέρα πόσιμου νερού ή μεγαλύτερης δυναμικότητας, κατά την 
προηγούμενη τριετία του έτους του διαγωνισμού (2013, 2014, 2015), σε φορείς του δημοσίου ή 
του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, 
είναι δυνατή η κάλυψη της απαίτησης έστω και από ένα μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, και το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% 
από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιόδου 2009-2014 και 
15% από Εθνικούς Πόρους.  
Η προθεσμία παράδοσης του συστήματος, πλήρους λειτουργίας ορίζεται κατά μέγιστο σε έξι (6) 
μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στη διακήρυξη.  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τo Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Τα έξοδα δημοσίευσης των 
ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Υπεύθυνος – Διευθυντής, για την Δ.Ε.Υ.Α.Κ : κος Διαμαντής Λαζαρής τηλ:22430 - 59512, fax : 
22430-59534 και email: deuakalymnou23@gmail.com. 
Η Διακήρυξη, καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η προκήρυξη ττου διαγωνισμού απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαικών 
Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις 23/02/2016. 
 
 
 
                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλύμνου 
 
 

                                 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
           α/α 
 
                                  ΜΙΚΕΣ ΑΝΤ. ΡΗΓΑΣ 
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