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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής µε τίτλο:
«Λειτουργία αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων οικισµών
Μαλίων, Σταλίδας, Μοχού και Κρασίου της ∆.Ε. Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου»
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των € 954.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης.
Αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας αποτελεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυµάτων και αντλιοστασίων, καθώς και η προληπτική και επιδιορθωτική
συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των έργων υποδοµής των
παραπάνω

εγκαταστάσεων

όπως

αναλυτικά

περιγράφεται

στην

διακήρυξη

του

διαγωνισµού.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 14 Απριλίου
2017 και ώρα .14:00 και καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών την 19
Μαίου 2017 και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 25 Μαίου 2017 και ώρα 14:00.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών που ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. Οι ανωτέρω
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. –
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση
συµµετοχής ύψους 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς
το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 19.080,00€ µε διάρκεια ισχύος επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης, δηλαδή να έχουν ηµεροµηνία λήξης µετά την 26/ 12 / 2017.
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για έξι (6) µήνες
από την εποµένη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του
διαγωνισµού.
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 36 µήνες ή ως εξαντλήσεως του διαθεσίµου.
Η διακήρυξη έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30)
ηµερολογιακές ηµέρες πριν την διενέργεια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού (παρ. 4 του
άρθρου 27 του Ν.4412/2016) και έχει καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στη ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.

Αργυράκης Νικόλαος
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