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Χανιά, 19/11/2014
Αρ. Πρωτ.: 2598
Προς:
ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Κοιν.:
1. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.dedisa.gr (για κάθε ενδιαφερόµενο)
2. ∆ΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. (µε συνηµµένο το σχετικό έγγραφο)
3. ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. (µε συνηµµένο το σχετικό έγγραφο)
4. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. Α.Ε. (µε συνηµµένο το σχετικό έγγραφο)
5. ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (µε συνηµµένο το σχετικό έγγραφο)
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινιστικές ερωτήσεις για το έργο «Εκσυγχρονισµός και επέκταση συστήµατος
διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νοµού Χανίων - Υποέργο 3: Προµήθεια
και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος µε φυγοκεντρικό διαχωριστήρα», αρ.
Προκήρυξης 13/2014
ΣΧΕΤ.: Το από 12-11-2014 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 2536/13-11-2014)
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, µε το οποίο ζητάτε διευκρινήσεις για το εν
θέµατι έργο, σας γνωρίζουµε ότι
α) Ως «τελικό προϊόν» στο άρθρο 20.1 της Προκήρυξης, νοείται κάθε είδος αυτό καθ’ αυτό
του προς προµήθεια εξοπλισµού, ο οποίος συνιστά αντικείµενο της προµήθειας όπως
προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και από τον οποίο
πρέπει κατ’ ελάχιστον να αποτελείται η µονάδα αφυδάτωσης ιλύος µε φυγοκεντρικό
διαχωριστήρα, και επιγραµµατικά καθένα από τα παρακάτω είδη:
1. Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας.
2. Σύστηµα τροφοδοσίας ιλύος και διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη.
3. Αυτόµατο συγκρότηµα παρασκευής και αποθήκευσης διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη.
4. Σύστηµα µετρήσεως ροής διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη.
5. Σύστηµα ανάµειξης ιλύος – πολυηλεκτρολύτη.
6. Κοχλίας µεταφοράς ιλύος.
7. Γενικός ηλεκτρικός πίνακας της µονάδας αφυδάτωσης.
8. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός ελέγχου σταθµών δεξαµενών.
9. Συστήµατα µέτρησης pH, οξυγόνου και αιωρούµενων στερεών.
10. ∆εξαµενές αντίδρασης (reaction tank) για την κροκίδωση υγρών αποβλήτων.
β) Ενόψει των παραπάνω, σε περίπτωση που κάποιο εκ των προαναφερόµενων ειδών του
υπό προµήθεια εξοπλισµού δεν κατασκευάζεται από τον υποψήφιο προµηθευτή σε δική του
επιχειρηµατική µονάδα, αλλά το προµηθεύεται από τρίτον, ως κατασκευαστής του «τελικού
προϊόντος» νοείται ο τρίτος µε τον οποίο συναλλάσσεται ο υποψήφιος προµηθευτής, ο
οποίος αναλαµβάνει την τελική επεξεργασία και κατασκευή του είδους αυτού, ανεξαρτήτως
εάν τµήµα ή φάση της επεξεργασίας και παραγωγής αυτού γίνεται από άλλο πρόσωπο για

1

λογαριασµό αυτού που έναντι του υποψηφίου προµηθευτή αναλαµβάνει την τελική
επεξεργασία και κατασκευή του υπό προµήθεια είδους. Ως εκ τούτου, στη συγκεκριµένη
περίπτωση, στις δηλώσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 20.3 της Προκήρυξης,
πρέπει να διαλαµβάνεται, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο αυτό, η επιχειρηµατική
µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί κάθε προσφερόµενο ως άνω προϊόν (άλλως κάθε
είδος του υπό προµήθεια εξοπλισµού, από τον οποίο πρέπει κατ’ ελάχιστον να αποτελείται η
µονάδα αφυδάτωσης ιλύος µε φυγοκεντρικό διαχωριστήρα), ο τόπος εγκατάστασής της, το
ότι η κατασκευή του συγκεκριµένου τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην
οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του εν λόγω
τελικού προϊόντος και το ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί
έναντι του υποψηφίου προµηθευτή την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Περαιτέρω,
εάν κάποιο εκ των προαναφερόµενων ειδών του υπό προµήθεια εξοπλισµού πρόκειται να
τεθεί στη διάθεση του υποψήφιου προµηθευτή µέσω τρίτου προσώπου, ενεργούντος ως
εµπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή διανοµέα της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η
οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του εν λόγω τελικού προϊόντος,
απαιτείται και πάλι η υποβολή δήλωσης από τον προσφέροντα για την επιχειρηµατική
µονάδα όπου θα κατασκευαστεί το συγκεκριµένο είδος του υπό προµήθεια εξοπλισµού
καθώς και για τον τόπο εγκατάστασής της και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του
προσφέροντα ότι η κατασκευή του συγκεκριµένου τελικού προϊόντος θα γίνει από την
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα
κατασκευής του εν λόγω τελικού προϊόντος, ενώ η συνδροµή της προϋπόθεσης ότι ο νόµιµος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της
συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή, καλύπτεται και µε την υποβολή, υπεύθυνης δήλωσης του προσφέροντος,
ότι το τρίτο - ενδιάµεσο πρόσωπο έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριµένης
προµήθειας, εφ’ όσον όµως η εξουσία του τρίτου - ενδιάµεσου προσώπου να δεσµεύει, µε
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του, την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του συγκεκριµένου τελικού προϊόντος,
πιστοποιείται από στοιχεία υποβαλλόµενα µε την προσφορά.
Ο ∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
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