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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ 7/21»
με προϋπολογισμό (με ΦΠΑ) 186.000 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με
προϋπολογισμό 150.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, στο Βιολογικό καθαρισμό Ρεθύμνου,
Μύτη του Γρύντα, Τ.Κ. 74100, από την πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της
ΔΕΥΑΡ www.deyar.eu.
Πληροφορίες στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης (τηλ.: 28310-27777) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax
επικοινωνίας 2831055224, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κο Λιανδρή Εμμ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 13/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 17/12/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για κάθε
ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό ( % ) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους
κατά το άρθρο 95 του Ν4412/2016.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:
Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
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β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.000 € που
θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΡ και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (κωδ. Προϋπολογισμού 15-06-0124).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ.
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