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                  Αριθµ.πρωτ.:  321 

                 Ηµεροµηνία : 29/1/2020 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

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:  

 «Εργασίες επισκευής και προµήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισµού για την 
συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης της ∆ΕΥΑ. 

Χερσονήσου» 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των € 400.000,00 (χωρίς 
Φ.Π.Α. 24%) και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης. 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι οι επισκευές και συντηρήσεις των αντλητικών 
συγκροτηµάτων των γεωτρήσεων και γενικότερα των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ∆ΕΥΑ 
Χερσονήσου καθώς και του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού που σχετίζεται µε την 
λειτουργία τους. Συγκεκριµένα η µελέτη περιλαµβάνει : 
α. Τις εργασίες ανέλκυσης - αποσύνδεσης, µεταφοράς από και προς τον τόπο της 
επισκευής και επανατοποθέτησης - σύνδεσης των αντλητικών συγκροτηµάτων. 
β.  Τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των υφιστάµενων αντλητικών συγκροτηµάτων σε 
εξειδικευµένο συνεργείο.  
γ. Την προµήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των υφιστάµενων αντλητικών 
συγκροτηµάτων καθώς και κάθε ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και υλικών που 
σχετίζεται µε την καλή λειτουργία ή αναβάθµισή τους. 
δ. Την διενέργεια ελέγχου – δοκιµής των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων σε ειδικά 
διαµορφωµένο δοκιµαστήριο. 
ε. Την προµήθεια νέου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον η επισκευή του 
υφιστάµενου κριθεί από την υπηρεσία τεχνοοικονοµικά ασύµφορη.   
στ. Τον έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και την προληπτική συντήρηση 
του ηλεκτρολογικού υλικού – εξοπλισµού εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ∆ΕΥΑΧ. 
  
Οι εργασίες και τα προς προµήθεια είδη – ανταλλακτικά κατατάσσονται στους ακόλουθους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :  
       CPV                                             Περιγραφή 
76431200-5    Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 
76431300-6    Υπηρεσίες τοποθέτησης σωλήνων γεώτρησης 
50511000-0    Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 
50532100-4    Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 
76473000-9    Υπηρεσίες δοκιµής εξοπλισµού γεώτρησης 
76492000-8    Υπηρεσίες τοποθέτησης εξοπλισµού γεωτρήσεων 
45317100-3    Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισµού άντλησης 
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45330000-9    Υδραυλικές εργασίες 
79713000-5    Υπηρεσίες φύλαξης 
71331000-7    Τεχνικές υπηρεσίες σε θέµατα ιλύος γεωτρήσεων 
76431100-4    Υπηρεσίες ελέγχου γεώτρησης 
42122130-0    Αντλίες νερού 
42124290-3    Μέρη φυγοκεντρικών αντλιών 
31110000-0    Ηλεκτρικοί κινητήρες 
31161000-2    Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών 
44165200-6    Κατακόρυφοι σωλήνες 
44163000-0    Σωληνώσεις και εξαρτήµατα 
31321210-7    Καλώδια χαµηλής τάσης 
31211100-9    Ηλεκτρικοί πίνακες 
31210000-1    Ηλεκτρικές συσκευές για την διακοπή και προστασία ηλ. κυκλωµάτων 
31200000-8    Συσκευές διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος 
31216100-4    Εξοπλισµός αντικεραυνικής προστασίας. 
31681410-0    Ηλεκτρολογικό υλικό 
42131146-1    Μη επιστροφικές βαλβίδες 
38411000-9    Υδρόµετρα 
 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 36 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης, µε δικαίωµα παράτασης της σύµβασης για επιπλέον 12 µήνες. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειµένου (εργασίες & υλικά) όπως   
λεπτοµερώς περιγράφεται 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  
29 / 01 / 2020. Προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία 25 / 2 / 2020 και ώρα 14:00  
Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µετά τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα θα 
θεωρούνται εκπρόθεσµες. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό θα κατατεθεί από τους συµµετέχοντες εγγύηση ύψους 
οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), ισχύος επτά (7) µήνες από την επόµενη της διενέργειας 
του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι 25 / 9 / 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.), 
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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. 
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 του αναθέτοντος φορέα 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 
296 του Ν. 4412/2016 :  

1. Ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα ‘’ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ’’  
2. Eεβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα ‘’ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ’’   

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 καταχωρήθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.hersonissos.gr   
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  
 

  
Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

 
 
 

Ματθαιάκης Εµµανουήλ 
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