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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισµό µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης µε
κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά, µε τίτλο:
«Προµήθεια υδροµέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης»
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 350.000,00
(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης.
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια υλικών για την συντήρηση των
υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΧ καθώς και η προµήθεια
υδροµέτρων για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών και την αντικατάσταση υφιστάµενων
υδροµέτρων που έχουν υποστεί βλάβη.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων
CPV
44161200-8

Περιγραφή
Σωλήνες ύδρευσης

44163130-0
44115210-4

Αγωγοί αποχέτευσης
Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

44167000-8
44167300-1

∆ιάφορα εξαρτήµατα σωληνώσεων
Καµπύλες, ‘’ταυ’’ και εξαρτήµατα σωληνώσεων

44167100-9
44167110-2

Σύνδεσµοι
Φλάντζες

44167111-9
44531510-9
44167200-0
42130000-9

Προσαρµογείς για φλάντζες
Μπουλόνια και βίδες
Σφικτήρες επισκευής και δακτύλιοι
Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόµοια είδη

42131142-3
38425100-1

Βαλβίδες ελέγχου
Μανόµετρα

38411000-9
44482200-4

Υδρόµετρα
Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση
Καλύµµατα φρεατίων επίσκεψης
Εσχάρες

44423740-0
44316300-1
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34928460-0
34928200-0

Οδικοί κώνοι
Περιφράξεις

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 48 µήνες ή έως εξαντλήσεως του διαθεσίµου.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο τον υλικών που περιλαµβάνονται στην παρούσα
προµήθεια όπως αυτά περιγράφονται λεπτοµερώς στα τεύχη της µελέτης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(ΕΣΗ∆ΗΣ)

µέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gr του συστήµατος.
Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η
7 / 8 / 2019. Προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία 3 / 9 / 2019 και ώρα 14:00
Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µετά τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα θα
θεωρούνται εκπρόθεσµες.
Αναπόσπαστο µέρος της τεχνικής προσφοράς του οικονοµικού φορέα αποτελεί η
προσκόµιση των δειγµάτων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
(παράρτηµα 2). Τα δείγµατα θα πρέπει να υποβληθούν στην ∆.Ε.Υ.Α.Χ αρχή εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό θα κατατεθεί από τους συµµετέχοντες εγγύηση ύψους
επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), ισχύος επτά (7) µήνες από την επόµενη της διενέργειας
του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι 9 / 4 / 2020.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις οικονοµικών φορέων, που ασκούν επάγγελµα
σχετικό µε το αντικείµενο της παρούσας προµήθειας και είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καθώς και η περίληψη αυτής καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,
Περίληψη της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύτηκε και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016 :
1. Ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα ‘’ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ’’
2. Eεβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα ‘’ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ’’
Η περίληψη της ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου

2

του

Ν.

3861/2010,

αναρτήθηκε

στο

διαδίκτυο,

στον

ιστότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη έχει καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου,
στη διεύθυνση (URL) : www.hersonissos.gr
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο της προµήθειας

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.

Ρουσάκης Ιωάννης
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