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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ηρακλείου  προκθρφςςει  θλεκτρονικό διαγωνιςμό ανοικτισ διαδικαςίασ για τθ «Λειτουργία και 

ςυντήρηςη των εγκαταςτάςεων άντληςησ και επεξεργαςίασ λυμάτων τησ ΔΕΤΑΗ»,  με Α/A 94776 ςτο Ε..Η.ΔΗ.. 

Κριτήριο κατακφρωςησ: τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ που κα δοκεί ςτον 
Ενδεικτικό  Προχπολογιςμό,  για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, εφόςον  πλθροί   τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ  ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (288.000,00) ευρϊ, 
άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάςτθμα 24 μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με κωδικό CPV: 90420000 - 7. 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό 2%,  ωσ άρκρο 2.2.2. τθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ 
όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνθ χρθματοδοτείται από τθν ΔΕΤΑΗ. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ 
τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και 
τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Η  εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορζα ζκδοςισ τθσ, όςα ςτο άρκρο 2.1.5  τθσ 
διακιρυξθσ αναφζρονται. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), φςτερα από τισ προκεςμίεσ  τουλάχιςτον δζκα πζντε  θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
τθσ Προκιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ Ε..Η.ΔΗ.. www.promitheus.gov.gr ςτα γραφεία τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α.Η ςτθν οδό Κων. Χατηθγεωργίου 2 , ςτθ  Φοινικιά Ηρακλείου, από τθν Επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμϊν 
προμθκειϊν – υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Η., ωσ 547/2019 απόφαςθ του Δ.. με Α.Δ.Α:6ΙΡΟΡΙΗ-6ΨΤ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ςτο ΚΗΜΔΗ  10/07/2020. 

Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τησ ΔΕΤΑΗ και Διακήρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ 10/07/2020. 

Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο Ε..Η.ΔΗ..:  10/07/2020. 

Ημερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ  ςτον τοπικό τφπο.: 10/07/2020. 

Ημερομηνία υποβολήσ προςφορών του διαγωνιςμοφ: 11/07/2020, Ημζρα  άββατο και ϊρα 09:00 πμ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορών : 03/08/2020  θμζρα Δευτζρα και  ϊρα 18:00 μ.μ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτα 
γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Η., ςτο Βιολογικό Κακαριςμό ςτθ Φοινικιά, (Σμιμα Προμθκειϊν Δ.Ε.Τ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκθ, Σθλ.: 2810-
529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail :gwamanaki@hotmail.gr). 

 

ΑΔΑ: ΩΝΦΑΟΡΙΗ-Χ60





Οι αναλυτικοί όροι τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και θ Προκιρυξθ τθσ Διακιρυξθσ, και ο προχπολογιςμόσ κα αναρτθκοφν ςτο 
ΚΗΜΔΗ, ςτο ΕΗΔΗ και ςτθν  ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.H. www.deyah.gr). 

 

Ο Πρόεδροσ Δ.. ΔΕΤΑH 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΤΡΕΞΑΚΗ 

Εφθμερίδεσ: 

ΠΑΣΡΙ 

ΑΠΟΨΗ ΣΟΤ ΝΟΣΟΤ 
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