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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την, 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018  » 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β& Γ ) 
που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα 
προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού, και την τεχνοοικονομικά συμφερότερη μετά από αξιολόγηση προσφορά, για το 
σύνολο του Προϋπολογισμού του Τμήματος ( Δ ) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για 
την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός: διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ευρώ  (231.000,00 € ) , προ 
Φ.Π.Α, ( 286.440,00 € με Φ.Π.Α. ) για χρονικό διάστημα 18 μηνών, από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Ο Υπολογισμός έγινε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς μετά από 
έρευνα του Τμήματος Προμηθειών.  
 
Ο διαγωνισμός  υποδιαιρείται στα τέσσερα τμήματα που περιγράφονται παρακάτω :  
ΤΜΗΜΑ : Α - κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή - Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  2018 » ( Υποχλωριώδες Νάτριο δ.NaCLO 12% , Μεταδιθειώδες Νάτριο 
Na2S2O5 με CPV : 24312220 , 24313100-2 ) , εκτιμώμενης αξίας 53.000,00 €  προ Φ.Π.Α ( 
65.720,00 € με Φ.Π.Α. ) , για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
 
ΤΜΗΜΑ : Β - κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή - Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  2018 » (  Καυστικό Νάτριο NaOH δ. 48% με CPV : 24311521-5  ) 
εκτιμώμενης αξίας 110.000,00 €  προ Φ.Π.Α ( 136.400,00 € με Φ.Π.Α. ) για χρονικό διάστημα 
18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
  
ΤΜΗΜΑ : Γ - κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή -Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  2018 » ( Πολυηλεκτρολύτης στερεός για την πάχυνση περίσσειας 
βιολογικής  ιλύος σε μονάδα DAF με CPV : 24958200-6 )  εκτιμώμενης αξίας 28.000,00 €  προ 
Φ.Π.Α ( 34.720,00 € με Φ.Π.Α. ) για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
 
ΤΜΗΜΑ : Δ - κριτήριο κατακύρωσης  τεχνοοικονομικά συμφερότερη μετά από 
αξιολόγηση προσφορά - Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  2018 » (  
Πολυηλεκτρολύτης στερεός για την αφυδάτωση χωνεμένης περίσσειας ιλύος σε 
φυγόκεντρους με CPV : 24958200-6 )  εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 €  προ Φ.Π.Α ( 49.600,00 
€ με Φ.Π.Α. ) για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος Α , 
Β , Γ & Δ της Διακήρυξης που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας .  
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν. 
 
NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΡ. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες τουλάχιστον 
είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr , στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. από την 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., ως 354/2017 
απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:ΨΛΥΤΟΡΥΧ-1ΕΠ . 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 2/02/2018 .  
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΡ  : 02/02/2018 .  
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 05/02/2018 .  
Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 06/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00 μμ. . 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 08/ 03 / 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 
μ.μ . . 
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών : 13 /03 /2018 ημέρα Τρίτη και  ώρα : 10:00 π.μ . . 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην 
διαδικτυακή πλατφόρμα ( 05/02/2018 ) , με τους ακόλουθους Συστημικούς Αριθμούς  :  

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2018 ( ΤΜΗΜΑΤΑ Α , Β , Γ )» : 53986 . 
2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2018 ( ΤΜΗΜΑ Δ  )» : 53987 . 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., Εγκαταστάσεις Βιολογικού 
Καθαρισμού , Μύτη Γρύντα ΤΚ 74100 , Ρέθυμνο Κρήτης (για Τεχνική Προσφορά , κ. Ε. 

Βρυλλάκη , Τηλέφωνο 28310-27777 Email: e.vrilakis@deyar.eu  και για λοιπά Τμήμα 

Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Ρ . κ. Λ. Σιβαροπούλου , Τηλ.: 28310-27777 , Φαξ: 28310-55224, Εmail: 

l.sivaropoulou@deyar.eu) . 

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο 
προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 
www.deyar.eu). 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο ή αναλογικά τους αναδόχους αν είναι πάνω 
από ένας , βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46. 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ 
 
Βασίλειος Θεοδωράκης  
 
Δημοσιεύσεις 
 
1. Ημερήσια Ρεθύμνου « ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»  .  
2. Εβδομαδιαία Ν. Ρεθύμνου « ΡΕΘΕΜΝΟΣ»  .  
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» . 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΛΟΓΟΣ» . 
  
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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