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Αρ. Πρωτ. : 974 / 22-03-2017 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει 

ανοικτό   ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την 

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

 «Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την 
συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δ. Χερσονήσου» 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των € 350.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 

και η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης. 

Οι εργασίες αφορούν την συντήρηση - επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων 

δικαιοδοσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , περιλαμβάνονται εργασίες ανέλκυσης – καθέλκυσης των 

συγκροτημάτων καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών. Οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο για το σύνολο των 

προϋπολογισθέντων εργασιών και υλικών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 24η Μαρτίου 
2017 και ώρα 10:00 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την 19η 
Απριλίου 2017 και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 25η Απριλίου 2017. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό ή 

Εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή κοινοπραξίες των 

ανωτέρω που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση 

συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς 
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το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 7.000,00€ με διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών από την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, δηλαδή να έχουν ημερομηνία λήξης μετά τις 25 / 
8 /2017. 

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

την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

διαγωνισμού.  

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες ή ως εξαντλήσεως του διαθεσίμου. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

  

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 

                                                           Αργυράκης Νικόλαος  


