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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ρέθυμνο 11-12-2018
Αριθ. Πρωτ.: 4863/11-12-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2019 »
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ρεθύμνου
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2019 » , προϋπολογισμού
186.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Επωνυμία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

Πόλη

ΡΕΘΥΜΝΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός

74100

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

NUTS2 EL4 , NUTS3 EL433

Τηλέφωνο

2831027777

Φαξ

2831055224

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

l.sivaropoulou@deyar.eu
p.vamvakas@deyar.eu
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.deyar.eu

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 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:ΨΛΥΤΟΡΥΧ1ΕΠ .
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 (
21/12/2018 ) , με τον ακόλουθο Συστημικό Αριθμό :
1.

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2019 » : 68264 .
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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. Π. Βαμβακά , Τηλέφωνο 28310-27777 Email: p.vamvakas@deyar.eu και
για
λοιπά θέματα 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).
3. Κωδικός CPV: 65500000-8 (υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών), 45330000-9 (υδραυλικές εργασίες) και
79500000-9 (Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου).
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας: NUTS3 EL434 .
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της
άρδευσης του Δήμου Ρεθύμνης.

υπηρεσίας υποστήριξης της

Για την υποστήριξη της άρδευσης στον Δ. Ρεθύμνου απαιτείται :
A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

CPV

ΑΤΟΜΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ
(ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ)

1

1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

79500000-9

8 ΩΡΕΣ

ΠΕ
2

1

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

79500000-9

8 ΩΡΕΣ

3

2

ΤΕΧΝΙΤΗΣ

45330000-9

8 ΩΡΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
4

1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε.

79500000-9

8 ΩΡΕΣ

5

3

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ

65500000-8

8 ΩΡΕΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές .
7. Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα μήνες ( 12 μήνες ) .
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει κατά την υποβολή της να
καταθέσει ,με ποινή αποκλεισμού ,υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία ,εφόσον κληθεί για την
υπογραφή της σύμβασης , θα προσκομίσει προ της κατάρτισης της ,νόμιμες συμβάσεις εργασίας ή άλλα
συμφωνητικά ή αποδεικτικά συνεργασίας ή σύμπραξης με τις παραπάνω ειδικότητες .
Εγγυήσεις συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής
σε ποσοστό 2%, ήτοι τριών χιλιάδων ευρώ ( 3.000 ) .
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την παροχή της προαναφερόμενης
Υπηρεσίας εφόσον η προσφορά του οικονομικού φορέα πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του
παρόντος διαγωνισμού.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15/01/2019 ημέρα
Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 03/01/2019 ημέρα Πέμπτη και η
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ώρα έναρξης η 10.00 π.μ. . Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 11/01/2019 ημέρα Παρασκευή και
η ώρα λήξης είναι η 15.00 μ.μ. . Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες .
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΡ και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 61-90-0402
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. .
Σχετικές η υπ’ αριθ. 283/2018 ανάληψη υποχρέωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού.
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα
345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α)
περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
16. Ημερομηνίες Διαγωνισμού – Δημοσιεύσεις :
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 19/12/2018 .
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΡ : 19/12/2018 .
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 21/12/2018 .
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 03/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 11/ 01 / 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ . .
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών : 15 /01 /2019 ημέρα Τρίτη και ώρα : 11:00 π.μ . .
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις ακόλουθες εφημερίδες :
1. Ημερήσια Ρεθύμνου « ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» .
2. Εβδομαδιαία Ν. Ρεθύμνου « ΡΕΘΕΜΝΟΣ» .
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» .
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΛΟΓΟΣ» .
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
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