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ΑΔΑ: Ψ3ΩΦΩΗΜ-ΧΨ6

Γούρνες, 09/06/2022
Αρ. Πρωτ: 11010

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων 2022»
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:
«Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων 2022» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής1 και εκφράζεται με ποσοστό έκπτωσης επί
των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με αριθμ.47/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

997579272

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ

Πόλη

ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

70014

2

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ
3

Κωδικός ΝUTS

EL43

Τηλέφωνο

2813404635

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

n.manousaki@hersonisos.gr.

Αρμόδιος για πληροφορίες διαγωνιστικής ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ (ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
διαδικασίας.
2813404635)
Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικής φύσεως

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2813404683)

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.hersonisos.gr

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.640,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% {ήτοι 161.000,00€ +38.640,00€ (ΦΠΑ 24%) =199.640,00€}
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΕΣ

CPV

ΔΑΠΑΝΗ
(Ευρώ) χωρις
ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής.

Σελίδα 1

ΑΔΑ: Ψ3ΩΦΩΗΜ-ΧΨ6

ΟΜΑΔΑ
Α1
(Εξαγωγή
Τοποθέτηση αντλητικού)

–

76431300-6

22.500,00 €

ΟΜΑΔΑ Α2 (Διάφορες εργασίες)

50511000-0

26.500,00 €

ΟΜΑΔΑ Α3 (Εργασία επισκευής)

50532100-4

8.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :

57.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β : ΥΛΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Β1 (Ηλεκτροκινητήρες &
παρελκόμενα)

31110000-0

16.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β2 (Αντλίες &
παρελκόμενα)

42122130-0

16.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β3 (Ανταλλακτικά
αντλιών)

42124290-3

16.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β4 (Ανταλλακτικά Η/Κ)

31161000-2

7.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β5 (Σωλήνες &
προστατευτικά καλωδίων)

44165200-6

13.500,00 €

ΟΜΑΔΑ Β6 (Καλώδια & σπιράλ
προστασίας)

31321210-7

6.500,00 €

ΟΜΑΔΑ Β7 (Πίνακες & υλικό –
εξοπλισμός πινάκων)

31214300-2

16.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β8 (Γείωση – Σ.Α.Π.)

31681410-0

5.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β9 (Βαλβίδες
αντεπιστροφής & υδρόμετρα)

38411000-9

8.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :

104.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ :

161.000,00 €

ΦΠΑ 24% :

38.640,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

199.640,00 €

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών που αναφέρονται στον ανωτέρω
πίνακα.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄ αριθμ.
47/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Χερσονήσου. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α. των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2022-2023 των φορέων.

Η διαδικασία της ανάρτησης του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 09/06/2022.
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Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού: 154346
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 09/06/2022 και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 29/06/2022 και ώρα 17:00

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 05/07/2022 και ώρα 09:00 πμ

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική
επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι 3.220,09€ (161.000,00Χ2%=3.220,00€), συνολικά για τις
αναφερόμενες ομάδες στον παραπάνω πίνακα.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες ή
έως της εξαντλήσεως του ποσού της, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο και μετά την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της
σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α. 24%.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.hersonisos.gr , όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΓΚΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου
 Πατρίδα (ημερήσια)
 Νέα Κρήτη (ημερήσια)
 Άποψη του Νότου (Εβδομαδιαία)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Φ.Β3 προμήθειας
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