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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, Δευτέρα 25-4-2016

Αριθμός Πρωτοκόλλου:1108

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τίτλος: Εξαγωγή φρακαρισμένης πομώνας από γεώτρηση Χέρσου

Σας ανακοινώνουμε ότι ο διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την εργασία εξαγωγής
φρακαρισμένης πομώνας από γεώτρηση 8΄΄ που βρίσκεται δίπλα στο κεντρικό αντλιοστάσιο του οικισμού Χέρσου.

Η εν λόγω πομώνα έχει φρακάρει εντός της γεώτρησης και δεν δύναται να γίνει εξαγωγή για καθαρισμό της
γεώτρησης και επιδιόρθωση της πομώνας. Λόγω της καλοκαιρινής περιόδου και λόγω των αυξημένων αναγκών εξ’
αιτίας του στρατοπέδου προσφύγων στον οικισμό του Χέρσου, κρίνεται απαραίτητη η εργασία εξαγωγής της
φρακαρισμένης πομώνας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που το αντικείμενο εργασιών τους είναι συναφές με την παραπάνω εργασία να
υποβάλουν προσφορές εντός έντεκα ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως
την Πέμπτη 05- 05- 2016 και ώρα 13:00

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη συνολική προσφορά.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο δικαιολογητικών και τον φάκελο οικονομικής προσφοράς

Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει:

1. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης
προσφοράς

2. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την  ημερομηνία κατάθεσης
προσφοράς.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι από την ημέρα της
ειδοποίησης του για την ανάθεση των εργασιών σε αυτόν , σε χρονικό διάστημα επτά ημερολογιακών
ημερών θα  ξεκινήσει τις εργασίες για την εξαγωγή της φρακαρισμένης πομώνας.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει :

1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα βρίσκονται σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο « Προσφορά για εξαγωγή φρακαρισμένης πομώνας από γεώτρηση
Χέρσου» και την επωνυμία του διαγωνιζόμενου.

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 Κατάθεση  προσφοράς  στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος προσφοράς
θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο)
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Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς  μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών
(courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα (δηλαδή την ημέρα λήξης
κατάθεσης των προσφορών)  και ώρα 13:15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των
φακέλων οικονομικών προσφορών.

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει  να χρησιμοποιηθεί το έντυπο
της ΔΕΥΑΚ με τίτλο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/Α Είδος εργασιών Τεχνική
Περιγραφή Ποσότητα Ενδεικτική

τιμή μονάδος Σύνολο

1 Μετακίνηση, εκφόρτωση και
εγκατάσταση υδρογεωτρύπανου
των 1400 mm

Α1 1 410,00 410,00

2 Αποσυναρμολόγηση , φόρτωση και
μετακίνηση υδρογεωτρήπανου των
1400 mm

Α2 1 309,00 309,00

3 Εργασία εξαγωγής φρακαρισμένου
αντλητικού συγκροτήματος τύπου
πομώνας από γεώτρηση διαμέτρου
6΄΄, είτε 8΄΄ είτε 10΄΄ και από
οποιοδήποτε βάθος εγκατάστασης.

Α3 20 60,00 1200,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1.919,00

ΦΠΑ 23%
441,37

ΣΥΝΟΛΟ
2360,37€
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Έντυπο οικονομικής   προσφοράς

Α/Α Είδος εργασιών Ποσότητα Μονάδα
Μέτρησης

Ενδεικτική
τιμή

μονάδος

Σύνολο

1 Μετακίνηση, εκφόρτωση και
εγκατάσταση υδρογεωτρύπανου
των 1400 mm

1 τεμάχιο

2 Αποσυναρμολόγηση , φόρτωση και
μετακίνηση υδρογεωτρήπανου των
1400 mm

1 τεμάχιο

3 Εργασία εξαγωγής φρακαρισμένου
αντλητικού συγκροτήματος τύπου
πομώνας από γεώτρηση διαμέτρου
6΄΄, είτε 8΄΄ είτε 10΄΄ και από
οποιοδήποτε βάθος εγκατάστασης.

20 Πραγματικές
Ώρες (h)

λειτουργίας
γεωτρύπανου

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ

O Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)
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Τεχνικές περιγραφές εργασιών

Τεχνική περιγραφή Α1

Μετακίνηση γεωτρύπανου των 1400 mm, εκφόρτωση και εγκατάσταση στην θέση λειτουργίας μαζί με την
δαπάνη της μεταφοράς από τον χώρο του αναδόχου μέχρι τον χώρο των εργασιών.
Στην τιμή  περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, όλου του βοηθητικού εξοπλισμού,
και των απαραίτητων αναλωσίμων (καύσιμα, λάδια κλπ) για την μεταφορά στον χώρο των εργασιών.

Τεχνική περιγραφή Α2

Αποσυναρμολόγηση, φόρτωση και μετακίνηση γεωτρύπανου των 1400 mm,  από την  θέση λειτουργίας
στον χώρο του αναδόχου.
Στην τιμή  περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, όλου του βοηθητικού εξοπλισμού,
και των απαραίτητων αναλωσίμων (καύσιμα, λάδια κλπ) για την μεταφορά από το χώρο εργασιών στον
χώρο του αναδόχου.

Τεχνική περιγραφή Α3

Εργασία εξαγωγής φρακαρισμένου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος είτε αντλητικού συγκροτήματος
τύπου πομώνας από γεώτρηση και από οποιοδήποτε βάθος εγκατάστασης.  Η διατομή της γεώτρησης
μπορεί να είναι είτε 6 ιντζών, είτε 8 ιντζών, είτε 10  ιντζών.
Στην τιμή  περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, όλου του βοηθητικού  εξοπλισμού, και
όλων των απαραίτητων αναλωσίμων (καύσιμα, λιπαντικά  κλπ).

Τόπος εργασιών: Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε γεώτρηση που βρίσκεται δίπλα στο κεντρικό

αντλιοστάσιο του οικισμού Χέρσου.

Με εκτίμηση

Ηλίας Αβραμίδης
Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Χημικός Μηχανικός


