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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΡ διακηρύσσει ∆ηµόσιο Ηλεκτρονικό 
Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, συµπλήρωση τιµολογίου και µε κριτήριο κατακύρωσης 

την χαµηλότερη προσφορά 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. 4412/2016  
2. Τον Κανονισµό ∆ιοίκησης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της ∆ΕΥΑΡ  
3. Το Ν. 3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
4. Τον Ν.2286/95 «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεων Συναφών Θεµάτων» 
5. Τον Ν.2522/97 «∆ικαστική Προστασία κατά το Στάδιο που προηγείται της Σύναψης Συµβάσεως 

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

6. Τον Ν.4281/2014 .  
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ∆ΕΥΑΡ ΕΤΟΥΣ 2022»  
Προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ)                           59.385,00 € 
∆απάνη ΦΠΑ  24%                                              14.252,40 € 
∆ηµοπρατούµενη προµήθεια (µαζί µε ΦΠΑ)     73.637,40 € 
 
 
 
Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της επιχείρησης.  
 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία της ∆ΕΥΑΡ στο Βιολογικό Καθαρισµό - κτίριο ∆ιοίκησης Τ.Κ. 
74100 Ρέθυµνο Ελλάδα στις   23  Αυγούστου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:30 έως 10:00 π.µ. Η 
λήξη επίδοσης προσφορών ενώπιον επιτροπής που θα συσταθεί αρµόδια στα γραφεία της ∆ΕΥΑΡ στο 
Βιολογικό Καθαρισµό - Κτίριο ∆ιοίκησης Τ.Κ. 74100 ορίσθηκε η 10:00 πρωινή. ∆εκτές 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.  
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές ανώτερες από τον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑΡ. 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι προµηθευτές ή αντιπρόσωποι 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.∆. 105/89.  
Συνολικός χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας: ένα (1) έτος.  
∆εν θα υπάρξει αναθεώρηση της προσφοράς στο διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την 
παράδοση του συνόλου των καυσίµων και την κανονική αποπληρωµή σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη 
αυτού του διαγωνισµού. ∆εν υπάρχει εγγύηση συµµετοχής. 
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Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους (Προϋπ/σµος ∆.Ε.Υ.Α.Ρ. 2021 :κωδικός  
64-00-1002, ΚΑΥΣΙΜΑ). 
Τα συµβατικά στοιχεία της δηµοπρασίας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται από τη 
Γραµµατεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΡ στο Βιολογικό Καθαρισµό - Κτίριο ∆ιοίκησης 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 ∆ΕΥΑΡ κ. Γεώργιο Λιονή Μηχ/γο-
Ηλεκ/γο  Μηχανικό στα τηλέφωνα 28310 54233, FAX 28310 55224.   
  
 

 Ρέθυµνο    09 /  08 / 2021 
 
 
 
 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ∆ΕΥΑΡ 
 
 
 
             Θεοδωράκης  Βασίλειος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




