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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 56.500,00 € 
 Αρ.πρωτ.: 5512 / 14-11-2019 

        
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοιχτή 
Διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και με 
κριτήριο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  για την προμήθεια των ειδών που περιγράφονται στην τεχνική 
έκθεση. 

Η προμήθεια  θα γίνει σύμφωνα με: 
 

1. Σύμφωνα με την  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του  άρθρου  2  του  ν. 4412/2016Τον Κανονισμό 
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΕΥΑΡ  

2. Το Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
3. Τον Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών Θεμάτων» 
4. Τον Ν.2522/97 «Δικαστική Προστασία κατά το Στάδιο που προηγείται της Σύναψης Συμβάσεως 

Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών Σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 της 
ΕΟΚ». 

5. Τον Ν.4281/2014 .  
 
              «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ»  
 
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ)                           56.500,00 € 
Δαπάνη ΦΠΑ  24%                                              13.560,00 € 
Δημοπρατούμενες εργασίες (μαζί με ΦΠΑ)       70.060,00 € 
Αναλυτικότερα: 
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ)                           56.500,00 € 
 
Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της επιχείρησης.  
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ στο Βιολογικό Καθαρισμό - κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 
74100 Ρέθυμνο Ελλάδα στις   25  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 έως 10:00 π.μ. Η 
λήξη επίδοσης προσφορών ενώπιον επιτροπής που θα συσταθεί αρμόδια στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ στο 
Βιολογικό Καθαρισμό - Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 74100 ορίσθηκε η 10:00 πρωινή. Δεκτές θα γίνουν οι 
προσφορές που θα έχουν φτάσει στην επιτροπή μέχρι και την ώρα αυτή ταχυδρομικά. Η ευθύνη για την 
έγκαιρη παραλαβή των προσφορών που θα σταλούν ταχυδρομικά βαρύνει αποκλειστικά τους 
διαγωνιζόμενους.  
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ανώτερες από τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΡ. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή αντιπρόσωποι των υδρομετρητών 
αυτών α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) συνεταιρισμοί, γ) ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με την παράγρ. 1 άρθρο 9 του Π.Δ. 105/89.  
Συνολικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας: τρεις (3) μήνες.  
Δεν θα υπάρξει αναθεώρηση της προσφοράς στο διάστημα των τριών(3)  μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι την παράδοση του συνόλου των Ηλεκτρικών Πινάκων και την κανονική αποπληρωμή 
σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη αυτού του διαγωνισμού.   Δεν υπάρχει εγγύηση συμμετοχής. 
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Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους (Προϋπ/σμος Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 2019 :κωδικός  
15.06.0216,  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ). 
 
      Τα συμβατικά στοιχεία της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από τη 
Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ στο Βιολογικό Καθαρισμό - Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ.  
74100 Ρέθυμνο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και μία ημέρα πριν τη δημοπράτηση.  
Θα χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων έναντι του ποσού των 5€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) 
που θα κατατίθεται στο ταμείο της επιχείρησης στην ίδια διεύθυνση. 
Πληροφορίες δίδονται από τον προϊστάμενο του Η/Μ τμήματος της ΔΕΥΑΡ κ. Γεώργιο Λιονή Μηχ/γο-
Ηλεκ/γο  Μηχανικό στα τηλέφωνα 28310 54233, FAX 28310 55224.   
  
 

 Ρέθυμνο    16 /  10 / 2019 
 
 
 
 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ 
 
 
 
             Θεοδωράκης  Βασίλειος 
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