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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Αριθµ.πρωτ.: 6072
Ηµ/νια: 29/12/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ:
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (CPV 90400000-1, 90420000-7, 90481000-2, 90513700-3, 42996000-4)

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μικτής σύμβασης με
τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ», προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων
οχτακόσιων ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (2.752.800,00 €). (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ:
δύο εκατομμύριων διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (2.220.000,00 €), και αναλογούν Φ.Π.Α. 24% :
πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (532.800 €)). Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης κατά το
οποίο ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος
που αφορά τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Χερσονήσου
για επιπλέον χρονικό διάστημα 1,5 ετών (18 μηνών). Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 311
του Ν. 4412/2016).
Το αντικείμενο της μικτής σύμβασης περιλαμβάνει δύο τμήματα:
Α. Τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των αντλιοστασίων
του

Δήμου

Χερσονήσου

καθώς

και

την

προληπτική

και

επιδιορθωτική

συντήρηση

του

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των έργων υποδομής όλων των εγκαταστάσεων.
Β. Την προμήθεια όλου τα απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργική αναβάθμιση των
εγκαταστάσεων
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
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μέσω

της

διαδικτυακής
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Οι προσφορές υποβάλλονται, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και για το σύνολο των ειδών /
τμημάτων, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(www.promitheus.gov.gr) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 01-02-2021
και ώρα 14:00μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 04-02-2021 και ώρα
10:00πμ.
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα
(9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (44.400,00€).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:
α) Για το τμήμα της Προμήθειας και εγκατάστασης του ΗΜ εξοπλισμού που αφορά την λειτουργική
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 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 ΣΔΣ, 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.
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.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης για το τμήμα που αφορά την Υπηρεσία είναι η
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ΔΕΥΑ Χερσονήσου ενώ για το τμήμα που αφορά την Προμήθεια είναι η Περιφέρεια Κρήτης με Κ.Α
2020ΕΠ00200018 της ΣΑΕΠ002 (ΑΔΑ: ΩΜΖ97ΛΚ-5ΘΦ).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.752.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 2.220.000 ΦΠΑ : 532.800).
Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης κατά το οποίο ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς
ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων δήμου Χερσονήσου για επιπλέον χρονικό διάστημα 1,5 ετών (18 μηνών). Σε αυτήν
την περίπτωση ό Προϋπολογισμός της προαίρεσης ανέρχεται σε 810.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης
ανέρχεται στα 3.030.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξης και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή και τα αιτήματα για
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού, παρέχεται από την
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου,
Βιολογικός Καθαρισμός Μαλίων θέση Λούτρες, ΤΚ 70007, αρμόδιος υπάλληλος κος. Κωνσταντίνος
Παπαδακάκης, τηλ. 2897032407.
Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/12/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλια 29 ∆εκεµβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Εµµανουήλ Ματθαιάκης
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