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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ρέθυμνο 21-06-2022
Αριθ. Πρωτ.: 9521/21-06-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ
ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ »

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ρεθύμνου
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
«ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ »
» , προϋπολογισμού
446.400,00 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

l.sivaropoulou@deyar.eu
, e.vrilakis@deyar.eu

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.deyar.eu

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)
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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 δεκαπέντε 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 472/2021
απόφαση του ΔΣ και ΑΔΑ: 9ΟΕΤΟΡΥΧ-ΓΕ1 .
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 (27/06/2022) , με τον ακόλουθο Συστημικό Αριθμό :

1.

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ» : 163692 .

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. Ε. Βρυλλάκη , Τηλέφωνο 28310-27777 Email:
e.vrilakis@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: 90420000 (υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων ).
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας: NUTS3 EL434 .
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Η λειτουργία και η συντήρηση των εγκαταστάσεων κομποστοποίησης και ηλιακής ξήρανσης της
ΔΕΥΑΡ επί 8ώρου βάσεως (διά ζώσης σε μία πρωϊνή βάρδια 08:30 το πρωί έως 16:30 το απόγευμα)
για όλες τις ημέρες του έτους πλην της Κυριακής και των επίσημων αργιών και η παρακολούθηση της
λειτουργίας τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες του έτους μέσω των υφιστάμενων συστημάτων
τηλεπαρακολούθησης και τηλελέγχου (SCADA) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
Η εργασία αναστροφής των καναλιών κομποστοποίησης όπως και η εργασία τροφοδοσίας των
ηλιακών ξηραντηρίων θα γίνεται υποχρεωτικά μετά τις 15:30 το απόγευμα, μετά την αναχώρηση
δηλαδή του προσωπικού των γραφείων της ΔΕΥΑΡ από το κτίριο διοίκησης. Εργασία
αναστροφής θα γίνεται και τις Κυριακές .
Το σύνολο των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία επί μέρους διακριτά υποσύνολα: τη
κυρίως μονάδα κομποστοποίησης (θρυμματισμός κλαδιών, φορτωτής διακίνησης πρώτων υλών και
τελικών προϊόντων, κανάλια κομποστοποίησης, αερισμός ζυμούμενου μίγματος,, κοσκίνιση,
ωρίμανση, αποθήκευση κόμποστ, χημική πλυντρίδα απόσμησης, αντλ/σιο στραγγιδίων
κομποστοποίησης), τα δύο ηλιακά ξηραντήρια ιλύος, και την εγκατάσταση φυγοκέντρισης
(αφυδάτωσης) της εξερχόμενης από τους παχυντές βαρύτητας ιλύος της ΕΕΛ.
Όλα τα ανωτέρω είναι για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
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6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές .
7. Διάρκεια σύμβασης: Τριάντα έξι μήνες ( 36 μήνες ) .
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας .Επίσης απαιτείται :
α) να μπορούν να διαθέσουν για το συγκεκριμένο έργο, κατ’ ελάχιστον:
-

Έναν ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε., πλήρους ή μερικής απασχόλησης,
τουλάχιστον τριετούς εμπειρίας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνο
Συντήρησης.

-

Ένα διπλωματούχο χημικό μηχανικό, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, τουλάχιστον
τριετούς εμπειρίας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνο Λειτουργίας.
Ένας τουλάχιστον από τους παραπάνω δύο μηχανικούς θα πρέπει να είναι πλήρους
απασχόλησης, ενώ ο δεύτερος μηχανικός μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης.

-

Ένα μηχανοτεχνίτη , μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

-

Ένα ηλεκτροτεχνίτη μερικής ή πλήρους απασχόλησης .
Ένας τουλάχιστον από τους παραπάνω δύο τεχνίτες θα πρέπει να είναι πλήρους
απασχόλησης, ενώ ο δεύτερος τεχνίτης μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης.

-

Ένα χειριστή φορτωτή-θρυμματιστή-κόσκινου πλήρους απασχόλησης .

-

Υπηρεσίες παρακολούθησης του έργου επί 24ώρου βάσεως και
οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί.

-

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας.

εκτάκτων επεμβάσεων,

β) να διαθέτουν εμπειρία στη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών
λυμάτων σε επίπεδο τουλάχιστον δευτεροβάθμιου καθαρισμού, δυναμικότητας τουλάχιστον 50.000
ισοδυνάμων κατοίκων, για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολικά, με μία ή περισσότερες συμβάσεις,
διαδοχικές ή μη ή παράλληλες, από 1-1-2015 έως την ημερομηνία της τελευταίας νόμιμης
δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού σε εφημερίδα (διευκρινίζεται ότι η ζητούμενη
δυναμικότητα αφορά πραγματική δυναμικότητα, με την οποία λειτουργούν οι εγκαταστάσεις και όχι
αυτή του αρχικού σχεδιασμού)
ή και
εμπειρία στη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων αερόβιας κομποστοποίησης δυναμικότητας
τουλάχιστον 1500 τόνων/έτος σε μίγμα εισερχομένων πρώτων υλών, για τουλάχιστον 12 μήνες, από
1-1-2015 έως την ημερομηνία της τελευταίας νόμιμης δημοσίευσης της προκήρυξης του
διαγωνισμού σε εφημερίδα είτε μόνοι τους είτε σε κοινοπρακτικό
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με κατάλληλα πιστοποιητικά και θα αποτελούν στοιχεία αποδοχής
της υποψηφιότητας στον εν λόγω διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού.
Στην περίπτωση Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Προσώπων, το ένα τουλάχιστον μέλος θα πρέπει να
διαθέτει τα παραπάνω. Το μέλος αυτό θα συμμετέχει στο σχήμα της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης
Προσώπων με ποσοστό τουλάχιστον 51 % και θα τεθεί επικεφαλής (leader) της Κοινοπραξίας ή της
Ένωσης Προσώπων. Κάθε επιχείρηση θα συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σε ένα και μόνο
διαγωνιζόμενο σχήμα.
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Η συμμετοχή στο διαγωνισμό περισσότερων της μιας επιχείρησης του ιδίου ομίλου σε διαφορετικά
διαγωνιζόμενα σχήματα, αποτελεί αιτία αποκλεισμού όλων των επιχειρήσεων του ομίλου αυτού,
που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
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 εφτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ ( 7.200 ) .
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
10. Κριτήριο ανάθεσης: της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον η προσφορά του πληροί 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 18/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. . Η ημέρα έναρξης υποβολής
προσφορών είναι 04/07/2022 ημέρα Δευτέρα και η ώρα έναρξης η 10.00 π.μ. . Η ημέρα λήξης
παραλαβής προσφορών είναι η 12/07/2022 ημέρα Τρίτη 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: 180 ημέρες .
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΡ και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 6295-0301 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. .
Σχετικές η υπ’ αριθ. 178/2022 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 64/04-052017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» .
16. Ημερομηνίες Διαγωνισμού – Δημοσιεύσεις :
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 23/06/2022.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΡ : 24/06/2022.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 27/06/2022.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 04/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 πμ. .
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 12/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ . .
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 18/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 11:00 π.μ . .
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις ακόλουθες εφημερίδες :
1. Ημερήσια Ρεθύμνου « ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ .
2. Εβδομαδιαία Ν. Ρεθύμνου « ΡΕΘΕΜΝΟΣ» .
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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILEIOS
THEODORAKIS
Ημερομηνία: 2022.06.24 11:40:17 EEST

