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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΜΑΡΩΝ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ”

Ο  Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  να  προχωρήσει  στην  ανάθεση   “Μεταφοράς  νερού” με  την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για  την  κάλυψη  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  έχει  εκδοθεί  το  πρωτογενές  αίτημα  με
ΑΔΑΜ:17REQ001731762  για  “Δαπάνες  μεταφοράς  νερού”  από τον  Προϊστάμενο  της
Τεχνικής υπηρεσίας καθώς και έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης με τη απόφαση 33/2017 της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ:7ΤΕΑΩ1Τ-0Χ2).

Επίσης έχει γίνει δέσμευση στο οικείο Μητρώο δεσμεύσεων αντίστοιχης πίστωσης  στον ΚΑ
25.6277.0003(Δαπάνες μεταφοράς νερού).

Παρακαλούμε,  να καταθέσετε   οικονομική προσφορά,   στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και
την 27 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00.
Η προσφορά θα αφορά στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας και  θα περιλαμβάνει  τη
μεταφορά νερού από την αφαλάτωση Καμαρών στη δεξαμενή Αγίου Μερκουρίου Αρτεμώνα
και στη δεξαμενή Καδέ Απολλωνίας. Η μεταφορά θα εκτελείται με ιδιόκτητα μεταφορικά
μέσα  και  με  χρήση  δεξαμενής  κατάλληλης  για  μεταφορά  νερού.  Στην  προσφορά  θα
διευκρινίζεται η χωρητικότητα του βυτίου σε κυβικά μέτρα και πόσα δρομολόγια μπορεί να
εκτελέσει  σε  μία  ημέρα.  Ο  ανάδοχος  θα  επιβαρυνθεί  το  συνολικό  κόστος  μεταφοράς
(καύσιμα,  συντήρηση,  εργατικό  κόστος  και  κάθε  νόμιμη  επιβάρυνση)  και  ο  Δήμος  θα
αναθέτει  συγκεκριμένα  δρομολόγια  κάθε  φορά,  σύμφωνα  με  τις  έκτακτες  ανάγκες
υδροδότησης στους οικισμούς που ενδέχεται να προκύψουν μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου
2017. 
Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την άμεσης εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς νερού σύμφωνα
με τις ανάγκες του.
Η πλήρωση των βυτιοφόρων θα πραγματοποιείται στη μονάδα αφαλάτωσης του Δήμου στις
Καμάρες με το παραγόμενο νερό των αφαλατώσεων. 

Σε  περίπτωση  κατεπείγουσας  και  άμεσης  ανάγκης  ο  Δήμος  μπορεί  να  αναθέσει  την
ταυτόχρονη μεταφορά νερού στις δεξαμενές σε δύο ή περισσότερους επαγγελματίες που θα
έχουν καταθέσει οικονομική προσφορά. Η ανάθεση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους
συμμετέχοντες  επαγγελματίες,  σύμφωνα με  τη  δυνατότητα άμεσης  ανταπόκρισης  τους,
λόγω της φύσης του αντικειμένου της εργασίας. Η εκτέλεση της μεταφοράς του νερού θα
ανατίθεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου.
Ο  Δήμος  δεν  δεσμεύεται  να  αναθέσει  την  εκτέλεση  της  παραπάνω  εργασίας  στην
περίπτωση που μπορούν οι ανάγκες υδροδότησης των οικισμών να καλυφθούν με ίδια μέσα.

Η  προσφορά  θα  αναφέρεται  σε  τιμή    κυβικού   ανά  δρομολόγιο  για  κάθε  μία  δεξαμενή
(δεξαμενή Άγιου Μερκουρίου και δεξαμενή Καδέ).
       
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ο Δήμαρχος Σίφνου

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης


