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             Αριθµ.πρωτ.: 2095 

             Ηµεροµηνία : 12 / 05 / 2021 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει 

επαναληπτικό συνοπτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες τεχνικές και οικονοµικές 

προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, µε τίτλο:  

 «Προµήθεια αδρανών και δοµικών υλικών» 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 59.860,00 

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης. 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια αδρανών και δοµικών υλικών για την 

συντήρηση των υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΧ, καθώς και 

για την συντήρηση των εγκαταστάσεων.            

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 24 / 05 / 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 (ώρα 

λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολογικός Καθαρισµός 

Μαλίων, Περιοχή «Λούτρες», Μάλια), από την αρµόδια επιτροπή Προµηθειών. 

Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο των υλικών που περιλαµβάνονται στην 

προµήθεια. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά, νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 

οικονοµικών φορέων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν το επάγγελµα σχετικό µε 

το αντικείµενο του διαγωνισµού εφόσον προσκοµίσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

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 1.197,20 € µε διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) µηνών από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή να έχουν ηµεροµηνία λήξης 

µετά τις 25 / 9 / 2021. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 3 µήνες από 

την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού.  

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 24 µήνες. 
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Τα  τεύχη  της  προµήθειας  βρίσκονται  στη  διάθεση  των ενδιαφεροµένων και µπορούν να 

παραλαµβάνονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες και µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού και ώρα  14.00 

(Βιολογικός Καθαρισµός Μαλίων, Περιοχή «Λούτρες», Μάλια, τηλ.: 28970-32407)  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στoν κ. 

Παπαδακάκη Κων/νο, Μηχ/γο Μηχ/κό Τ.Ε στo τηλ.: 28970-32407. 

  

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

                                    Ματθαιάκης Εµµανουήλ     
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