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                                Ημερομηνία:  22/04/2014 

           Αρ. Πρωτ.:     2526                                                                    

       ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΟΕΨΡ-Ζ6Θ 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
  
Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

για την:  
                

Α.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ενός (1) αυτοκίνητου τύπου sedan επιβατηγό  diesel» 
Και  

Β.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  τριών (  3 )αυτοκίνητων diesel κλειστού τύπου με διαχωριστικό  » 
 

 

 για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, με κριτήριο κατακύρωσης τη ποιο συμφέρουσα τεχνικά και 

οικονομικά προσφορά. 

 

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 8/14-01-2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ για ορισμό καθηκόντων μελών του Δ.Σ. 

της. 
5. Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ στον οποίο προβλέπεται πίστωση για την παραπάνω 

προμήθεια στο κωδικό 8214.11 και 8214.12 
6. Την ανάγκη της ΔΕΥΑΧ για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 
7. Την 96/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
 
Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός. 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι: 
Α.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ενός (1) αυτοκίνητου τύπου sedan επιβατηγό  diesel» 

Και  
Β.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  τριών (  3 )αυτοκίνητων diesel κλειστού τύπου με διαχωριστικό  » 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 
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                                      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
αυτοκίνητο disel 
κλειστού τύπου με 
διαχωριστικό 

Τεμάχιο 3 13.200€ 39.600,00€ 

2 
αυτοκίνητο τύπου 
sedan επιβατηγό  
diesel 

Τεμάχιο 1 11.400€ 11.400,00€ 

ΦΠΑ 23%       11.730,00€ 

Λοιπά έξοδα (ταξινόμηση,μεταβίβαση 
κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.(κλειστό με διαχωριστικό) 

Τεμάχιο 3 

800.00€ 2.400,00€ 

Λοιπά έξοδα (ταξινόμηση,μεταβίβαση 
κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.(sedan επιβατηγό) 

  
τεμάχιο 

 
1  

600.00€ 600,00€ 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

    
  65.730,00€ 

 

 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 51.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 
και λοιπών εξόδων ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και προβλέπετε πίστωση 54.000,00 ευρώ (χωρίς  τον 
ΦΠΑ) στους κωδικούς 8214.11 (ποσό 42.000 ευρώ) και 8214.12 (12.000 ευρώ) του 

προϋπολογισμού για το 2014 της ΔΕΥΑΧ. 

Όλες οι τιμές νοούνται για αυτοκίνητα παραδοτέα ελεύθερα από δασμούς και τέλη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ή τους μειοδότες αναλογικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Τεχνικές προδιαγραφές Α Προμήθειας  

 
Η προμήθεια του 1 μικρού αυτοκίνητο τύπου sedan επιβατηγού  disel , θα καλύψει τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ. Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή μετά την 
υπογραφή σχετικής σύμβασης και κατόπιν εντολής της ΔΕΥΑΧ .  

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 11.400 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 
23%, και λοιπών εξόδων 600,00 ευρώ δηλαδή συνολικά στο ποσό των 12.000 ευρώ, η οποία 

προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του  έτους  2014 της ΔΕΥΑΧ. 
Οι ελάχιστες προδιαγραφές είναι: 

1. Κινητήρας πετρελαίου  
2. Κυβισμός από 1200 έως max  1400 cc 
3. Εκπομπές CO2 max 150 gr/Km 
4. Ύπαρξη συστήματος κλιματισμού  
5. Ύπαρξη υδραυλικού τιμονιού  
6. Κατανάλωση μικρότερης από 6,5 lt/100km 
7. Χρόνος παράδοσης (εντός 30 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού) 

 
 

Τεχνικές προδιαγραφές Β Προμήθειας  
 
Η προμήθεια των 3 αυτοκινήτων diesel κλειστού τύπου με διαχωριστικό θα καλύψει τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ. Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή μετά 
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την υπογραφή σχετικής σύμβασης και κατόπιν εντολής της ΔΕΥΑΧ.  
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 39.600 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 

23%, και λοιπών εξόδων 2.400,00 ευρώ  δηλαδή συνολικά στο ποσό των 42.000 ευρώ, η οποία 

προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του  έτους  2014 της ΔΕΥΑΧ. 
Οι ελάχιστες προδιαγραφές είναι: 

1. Αυτοκίνητο επαγγελματικό τύπου κλούβας 

2. Κινητήρας πετρελαίου  

3. Κυβισμός από 1200 έως  1400 cc 

4. Δίφυλλη ανοιγώμενη πίσω πόρτα για εύκολη φόρτωση και τζάμι για ορατότητα. 

5. Μια πλαϊνή πόρτα φόρτωσης 

6. Ύπαρξη συστήματος κλιματισμού  

7. Ύπαρξη υδραυλικού τιμονιού  

8. Ύψος φόρτωσης κάτω από 550mm (ύψος από το έδαφος)  

9. Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 600Kgr. 

10. Χρόνος παράδοσης (εντός 60 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού) 
 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο  
Κριτήρια αξιολόγησης – Τρόπος αξιολόγησης 

Α) Γενικά κριτήρια αξιολόγησης όπως προβλέπονται από τον ΕΚΠ ΟΤΑ στο άρθρο 20 

- Ο χρόνος παράδοσης των αυτοκινήτων. 
- Η ποιότητα των αυτοκινήτων με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
- Οι όροι πληρωμής. 
- Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται. 
- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 
- Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. 
- Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του αυτοκινήτου προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον 
ενδιαφερόμενο φορέα. 

- Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. 
- Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 
- Η σχέση κόστους-αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια 
αυτοκινήτων ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα. 

Β) Οικονομικές προδιαγραφές 
1. Τιμές προσφοράς μικρότερες του προϋπολογισμού  

(Προσφορά αξίας μετρητοίς) 
Γ) Αξιολόγηση  προσφορών 
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή 

είναι η πιο συμφέρουσα  από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφορά. 

Σαν κριτήρια αξιολόγησης για τον έλεγχο των προσφορών εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
1) Τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου αυτοκινήτου 
2) Εγγύηση – συντήρηση - υποστήριξη  

Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που 
είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές της 
προμήθειας όρους. Προσφορές που κατά τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή 
υστερούν σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις  απορρίπτονται. Η κατακύρωση θα γίνει στον 
εντός των προδιαγραφών της Υπηρεσίας προμηθευτή, του οποίου η προσφορά θα κριθεί 
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οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την παρακάτω 
διαδικασία: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολογούνται και βαθμολογούνται με τους ακόλουθους 
συντελεστές. 
 

α/α Στοιχεία αξιολόγησης προσφορών Συντελεστής 
βαρύτητας 

1 Τεχνικά χαρακτηριστικά αυτοκινήτου 90 

2 Εγγύηση – συντήρηση -υποστήριξη 10 

 
Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 50 βαθμούς και 

άριστα τους 60 βαθμούς. 

 Η βαθμολογία του κριτηρίου Νο1 των προσφορών είναι 50 για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές και  τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η βαθμολογία 
αυτή αυξάνεται μέχρι 60 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις 
της τεχνικής περιγραφής. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνετε μέχρι βαθμούς 40 στις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την 
προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ώς αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς 
πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας (άρθρο 
20,παραγρ.1,εδάφιο β, στοιχείο 3 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Πριν δηλαδή τη βαθμολόγηση των 
τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή εξετάζει, τις προσφορές και κρίνει αν έχουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, 
οπότε και τις απορρίπτει ως απαράδεκτες. Στην συνέχεια βαθμολογούνται οι προσφορές 
που καλύπτουν τις απαιτήσεις.  
Ομοίως γίνεται η βαθμολογία των κριτηρίων Νο 2  
Η σταθμισμένη βαθμολογία (Β) της προσφοράς είναι το άθροισμα των γινομένων των  

επιμέρους συντελεστών βαρύτητας επί τη βαθμολογία τους, διαιρεμένο δια πέντε χιλιάδες με 
στρογγυλοποίηση στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. 

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση η Επιτροπή ανοίγει τις οικονομικές προσφορές μόνο για 
τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές. Για όσες προσφορές κρίθηκαν 
απαράδεκτες, οι οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται και γνωστοποιείται στους 
ενδιαφερόμενους εγγράφως ο λόγος απόρριψης της προσφοράς. Η αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα η οποία θα ανακοινωθεί δύο εργάσιμες 
ημέρες πριν στους συμμετέχοντες με φαξ. 

Ανοιγμένη προσφορά είναι η οικονομική προσφορά διαιρεμένη με την βαθμολογία (Β) 

ως ανωτέρω με στρογγυλοποίηση σε ακέραιες μονάδες.(ΑΠ=ΟΠ /B). 
Μειοδότης αναδεικνύεται αυτός με την μικρότερη ανοιγμένη προσφορά. 
Οι προσφέροντες μπορούν να δώσουν εναλλακτικές προσφορές για περισσότερα του 

ενός μοντέλα αυτοκινήτων.  
 

ΆΡΘΡΟ 5ο  
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές Χανίων  (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 
Μουρνιές), από την Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες, την Δευτέρα 05/05/2014  και 
ώρα. 12.00 μ.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών). 

ΆΡΘΡΟ 6ο  
Λήψη πληροφοριών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στο Πιθάρι Ακρωτηρίου Χανίων, κο Μαυρογένη Σταύρο Τηλέφωνα λήψης 
πληροφοριών: 2821036278 ,FAX 2821036288 - 36289 email: mavrogen@deyax.org.gr Τμήμα 
Προμηθειών. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

Η παράδοση των παραπάνω προμηθειών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και κατόπιν 
εντολής της ΔΕΥΑΧ.  

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να 
φέρει στην εγκατάσταση του τα  αυτοκίνητα για τα οποία έχει επιλεγεί  και να εκδώσει όλα τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε τα αυτοκίνητα να μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία. Πριν γίνει η 
προσωρινή παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή το Η/Μ τμήμα της ΔΕΥΑΧ θα κάνει τους απαραίτητους 

ελέγχους ποιότητας στα αυτοκίνητα που θα βρίσκονται στη εγκατάσταση του προμηθευτή. 
Η οριστική παραλαβή των αυτοκινήτων θα γίνει μετά την λήξη των εγγυήσεων που θα δοθούν. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. 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 

2. 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 . 

3. 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. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
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) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή 
επαγγελματική ένωση 
Β) δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα από αυτά που αναφέρονται στην παρ.Ε. 
Γ) είναι φορολογικά ενήμερος 
Δ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος 
Ε) 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(Υπέυθυνη Δήλωση) 
ΣΤ) η υποβαλλόμενη προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης των οποίων ο προσφέρον έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
Ζ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή 

ΆΡΘΡΟ 10ο  
Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Πρέπει να είναι τοποθετημένες εις απλούν 

σε κλειστό κυρίως φάκελο έξω από τον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 
διαγωνιζόμενου και η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
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Α.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 αυτοκίνητου τύπου sedan επιβατηγό  diesel» 

Και  
Β.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 αυτοκίνητων diesel κλειστού τύπου με διαχωριστικό  » 

 

    
  με την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει :  

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 9 
2. Τεχνική προσφορά όπου θα αναφέρεται η συμφωνία του προσφερόμενου αυτοκινήτου 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και το τεχνικό φυλλάδιο του 
αυτοκινήτου που θα έχει εκδοθεί από την εταιρεία κατασκευής. Τεχνική προσφορά 
χωρίς το τεχνικό φυλλάδιο θεωρείτε απαράδεκτη. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του προμηθευτή όπου θα αναφέρεται 
λεπτομερειακά στα σημεία που τα αυτοκίνητα που προσφέρει διαφέρουν από τις 
τεχνικές προδιαγραφές σε ουσιώδη ή μη στοιχεία τους. Όταν δεν υπάρχει αυτή η 

δήλωση θεωρείται ότι ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα 

αυτοκίνητα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και θα 
ονομάζεται ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου στις περιπτώσεις που δεν είναι ο ίδιος. 
Επίσης θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασης του με 
πλήρη στοιχεία (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax 
,ονοματεπώνυμο αρμόδιου ).  

5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου ή 

εισαγωγέα του αυτοκινήτου με τα πλήρη στοιχεία (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική 
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ονοματεπώνυμο αρμόδιου) ότι θα προμηθεύσει τα αυτοκίνητα 
και στις ποσότητες που απαιτούνται στον διαγωνισμό, τον ανωτέρω προμηθευτή.  

6. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001 του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. 
7. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001 του προμηθευτή για υπηρεσίες που 

παρέχονται μετά την πώληση αν υπάρχει. 
8. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον 

διαγωνισμό«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 αυτοκίνητων diesel κλειστού τύπου με διαχωριστικό  » 
και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 αυτοκίνητου τύπου sedan επιβατηγό  diese »   που θα περιέχει 
συμπληρωμένο το αντίστοιχο έντυπο που χορηγείται από την ΔΕΥΑ Χανίων, με 
υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντος. Στο έντυπο αυτό 
θα πρέπει στην ονομασία να αναγράφετε από τον προμηθευτή ο ακριβής κυβισμός των 
αυτοκινήτων. 
O διαγωνιζόμενος θα προσφέρει στο σύνολο της ποσότητας, ανά κατηγορία 

οχημάτων. 
 
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 11ο  
Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε 
σφραγισμένο φάκελο και εις απλούν και στην Ελληνική Γλώσσα.  

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά στο Πιθάρι Ακρωτηρίου Χανίων. ή  
με άλλο  τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Αρμόδιος υπάλληλος 
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 
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άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. 
Ο κάθε προσφέρων θεωρείται με την υποβολή προσφοράς ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ' ολοκλήρου από έναν 
προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ισχύς Προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα δύο 

μηνών (υπεύθυνη Δήλωση), το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω προμήθειας θα γίνει της μετρητοίς μετά την 
προσωρινή παραλαβή της, από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση του σχετικού 
τιμολογίου. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
Εγγυήσεις 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 10% της 
προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) που καταχωρείται σε κάθε προμηθευτή και θα ισχύει για ένα χρόνο.  

ΑΡΘΡΟ 15ο  
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 Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ 

 
 

Νίκη Αποστολάκη 
Δημοτική Σύμβουλος 
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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                           Xανιά  8/4/2014 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ             Αρ.Πρωτ.2311 

 

               
 
 
 

Α.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ενός (1) αυτοκίνητου τύπου sedan επιβατηγό  diesel» 
Και  

Β.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  τριών (  3 )αυτοκίνητων diesel κλειστού τύπου με διαχωριστικό  » 

 

                                      

                              ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
αυτοκίνητο disel 
κλειστού τύπου με 
διαχωριστικό 

Τεμάχιο 3 13.200€ 39.600,00€ 

2 
αυτοκίνητο τύπου 
sedan επιβατηγό  
diesel 

Τεμάχιο 1 11.400€ 11.400,00€ 

ΦΠΑ 23%       11.730,00€ 

Λοιπά έξοδα (ταξινόμηση,μεταβίβαση 
κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.(κλειστό με διαχωριστικό) 

Τεμάχιο 3 

800.00€ 2.400,00€ 

Λοιπά έξοδα (ταξινόμηση,μεταβίβαση 
κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.(sedan επιβατηγό) 

  
τεμάχιο 

 
1  

600.00€ 600,00€ 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

    
  65.730,00€ 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ Ο Προϊστ. Τμήματος Προμηθειών 

 

Κων/νος Στεργιάννης 

 

Σταύρος Μαυρογένης 
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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

           ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
            ΤΜΗΜΑ Η/Μ 

                  Xανιά  8/4/2014 

Αρ.Πρωτ.2311 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ & OIKONOMIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ενός (1) αυτοκίνητου τύπου sedan επιβατηγό  diesel» 
               

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ΚΥΑ 129/2534/20-1-10 (ΦΕΚ 108/04-2-10/τεύχος Β),  « Ανώτατα όρια 
κυβισμός κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις», καθώς και τις ανάγκες και τις οικονομικές 
δυνατότητες  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. οι ελάχιστες προδιαγραφές των οχημάτων καθορίζονται ως παρακάτω :  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Κινητήρας πετρελαίου  

2. Κυβισμός από 1200 έως max  1400 cc 

3. Εκπομπές CO2 max 150 gr/Km 

4. Ύπαρξη συστήματος κλιματισμού  

5. Ύπαρξη υδραυλικού τιμονιού  

6. Κατανάλωση μικρότερης από 6,5 lt/100km 

7. Χρόνος παράδοσης (εντός 30 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού) 

 
Β.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  τριών (  3 )αυτοκίνητων diesel κλειστού τύπου με διαχωριστικό  » 

 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν  τις ανάγκες της Τ.Υ.  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και τις οικονομικές δυνατότητες  της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οι ελάχιστες προδιαγραφές των οχημάτων καθορίζονται ως παρακάτω :  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Αυτοκίνητο επαγγελματικό τύπου κλούβας 

2. Κινητήρας πετρελαίου  

3. Κυβισμός από 1200 έως  1400 cc 

4. Δίφυλλη ανοιγώμενη πίσω πόρτα για εύκολη φόρτωση και τζάμι για ορατότητα. 

5. Μια πλαϊνή πόρτα φόρτωσης 
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6. Ύπαρξη συστήματος κλιματισμού  

7. Ύπαρξη υδραυλικού τιμονιού  

8. Ύψος φόρτωσης κάτω από 550mm (ύψος από το έδαφος)  

9. Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 600Kgr. 

10. Χρόνος παράδοσης (εντός 60 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού) 

Β. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τιμές προσφοράς μικρότερες του προϋπολογισμού  

(Προσφορά αξίας μετρητοίς) 
 

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η 

πιο συμφέρουσα  από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφορά. 

Σαν κριτήρια αξιολόγησης για τον έλεγχο των προσφορών εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου αυτοκινήτου 

Εγγύηση – συντήρηση - υποστήριξη  

  

Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι 

αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας όρους. Προσφορές που κατά τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή 

υστερούν σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις απορρίπτονται. Η κατακύρωση θα γίνει στον 

εντός των  προδιαγραφών της Υπηρεσίας προμηθευτή, του οποίου η προσφορά θα κριθεί 

οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την παρακάτω 

διαδικασία: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολογούνται και βαθμολογούνται με τους ακόλουθους  

συντελεστές. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Σελίδα          από  13 11     

α/α Στοιχεία αξιολόγησης προσφορών Συντελεστής 

βαρύτητας 

1 Τεχνικά χαρακτηριστικά αυτοκινήτου 90 

2 Εγγύηση – συντήρηση -υποστήριξη 10 

 

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 50 βαθμούς και άριστα τους 
60 βαθμούς. 

 Η βαθμολογία του κριτηρίου Νο1 των προσφορών είναι 50 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές και  τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η βαθμολογία 

αυτή αυξάνεται μέχρι 60 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις 

της τεχνικής περιγραφής. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνετε μέχρι βαθμούς 40 στις 

περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την 

προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ώς αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς 

πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας (άρθρο 

20,παραγρ.1,εδάφιο β, στοιχείο 3 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Πριν δηλαδή τη βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή εξετάζει, τις προσφορές και κρίνει αν έχουν ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, 

οπότε και τις απορρίπτει ως απαράδεκτες. Στην συνέχεια βαθμολογούνται οι προσφορές 

που καλύπτουν τις απαιτήσεις.  

Ομοίως γίνεται η βαθμολογία των κριτηρίων Νο 2 . 

Η σταθμισμένη βαθμολογία (Β) της προσφοράς είναι το άθροισμα των γινομένων των  επιμέρους 

συντελεστών βαρύτητας επί τη βαθμολογία τους, διαιρεμένο δια πέντε χιλιάδες με 

στρογγυλοποίηση στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. 

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση η Επιτροπή ανοίγει τις οικονομικές προσφορές μόνο για τους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές. Για όσες προσφορές κρίθηκαν 

απαράδεκτες, οι οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται και γνωστοποιείται στους 

ενδιαφερόμενους εγγράφως ο λόγος απόρριψης της προσφοράς. Η αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα η οποία θα ανακοινωθεί δύο εργάσιμες 

ημέρες πριν στους συμμετέχοντες με φαξ. 

Ανοιγμένη προσφορά είναι η οικονομική προσφορά διαιρεμένη με την βαθμολογία (Β) 

ως ανωτέρω με στρογγυλοποίηση σε ακέραιες μονάδες.(ΑΠ=ΟΠ /B). 
Μειοδότης αναδεικνύεται αυτός με την μικρότερη ανοιγμένη προσφορά. 

Οι προσφέροντες μπορούν να δώσουν εναλλακτικές προσφορές για περισσότερα του 
ενός μοντέλα αυτοκινήτων.  

H  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να προμηθευτεί άλλα  αυτοκίνητα από έναν προμηθευτή και άλλα από 

άλλον προμηθευτή, ανάλογα με την ανοιγμένη προσφορά για κάθε μοντέλο. 

Η προσφορά ισχύει και στην περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αποφασίσει την αγορά ενός μόνο 

αυτοκινήτου από προμηθευτή.  
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Δ. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ 

Ε1. Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών (Αναγράφεται εξωτερικά του φακέλου) και  περιλαμβάνει:  

1. Περιγραφή των ζητούμενων στοιχείων στην παράγραφο Α Τεχνικές Προδιαγραφές  Α 

Προμήθειας  και   Β Τεχνικές Προδιαγραφές   Β Προμήθειας. 

2. Προσπέκτους με σαφή αναφορά του εξοπλισμού του προσφερόμενου εξοπλισμού 

του μοντέλου , προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω τεχνικά το αυτοκίνητο.  

 

Στην ίδια δήλωση δηλώνεται ισχύς της προσφοράς για δύο μήνες. 

 

Ε2. Σφραγισμένο φάκελο οικονομικών προσφορών ( αναγράφεται εξωτερικά του φακέλου) 

και περιλαμβάνει :  

Οικονομική προσφορά ανά προσφερόμενο μοντέλο με τα παρακάτω στοιχεία κατ’ 

ελάχιστον . 

1. Ευδιάκριτη τιμή μετρητοίς χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο της ανά κατηγορίας 

οχημάτων.  

2.Συνολικά έξοδα μεταφοράς ταξινόμησης – μεταβίβασης και τελών κυκλοφορίας για 

το σύνολο της ανά κατηγορίας οχημάτων.  

3. Ευδιάκριτη τιμή μετρητοίς  Φ.Π.Α. για το σύνολο της ανά κατηγορίας οχημάτων.  

4.Τελική Τιμή προσφοράς σας για το σύνολο της ανά κατηγορίας οχημάτων.  

  μετρητοίς με Φ.Π.Α. 

 

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και γνωμοδότησης 

προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ Ο Προϊστάμενος Η/Μ Τμήματος 

 

Κων/νος Στεργιάννης 

 

Μανώλης Κασαπάκης 

 
 
 
 
 
 



                                                                     Σελίδα          από  13 13     

 
 

 

    

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

           ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
            ΤΜΗΜΑ Η/Μ 

 
Α.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ενός (1) αυτοκίνητου τύπου sedan επιβατηγό  diesel» 

Και  
Β.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  τριών (  3 )αυτοκίνητων diesel κλειστού τύπου με διαχωριστικό  » 

 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  
 
Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ………………………………e-mail : …………………………… 

 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(σε τεμ.) 

ΑΞΙΑ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΛΟΙΠΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΦΠΑ 23% 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  * *    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
1 

αυτοκίνητου 
τύπου sedan 

επιβατηγό  
diesel  

1   

 

  

Β΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

3   

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
3 

αυτοκίνητων 
diesel 

κλειστού 
τύπου με 

διαχωριστικό   
 

 

 

 

Χανιά  /      /  
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

*Οι προσφερόμενες τιμές για την  
αξία χωρίς ΦΠΑ και για τα λοιπά  
έξοδα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες 
από τις αντίστοιχες τιμές του Ενδεικτικού προϋπολογισμού  
σελ-8- της Διακήρυξης. 


