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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

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

«Προμήθεια συστήματος ταχυδιϋλισης νερού σε κοντέινερ  δυναμικότητας 1000m3/ημέρα» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  334/2020 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  
«Προμήθεια συστήματος ταχυδιϋλισης νερού σε 
κοντέινερ  δυναμικότητας 1000m3/ημέρα» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την 
συμφερότερη προσφορά 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.000 € 
μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:  Ιδίους πόρους ΚΑΕ: 12-00-0311  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

έως την 10 – 02- 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 
11:00 π.μ 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10 – 02- 2020, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στη 
Διεύθυνση Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού, Μύτη Γρύντα Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί για τον 
σκοπό αυτό, με την υπ’ αριθ. 372/2019 απόφαση Δ.Σ.. Ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών του 
διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ πρωινή της ημέρας αυτής. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. 
Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους 
καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε 
αξιολόγηση. 
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται 
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου 
και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εμμέσως τους όρους της παρούσης, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, 
την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή 
έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται 
να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, 
να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν. 

3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς 
κλπ. 



 

Σελίδα 2 

4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, όλα τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην ένωση η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της, 
προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή 

δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. 

7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες 

απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του Ν. 
4412/2016. 

8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές 

και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την 

απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

9. Δικαιολογητικά, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και 
λοιπά τεχνικά στοιχεία, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
 

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 (κ. Εμμ. Βρυλλάκη , Τηλέφωνο 28310-27777 Φαξ: 28310-
55224) 
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 
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