
 

  

 

 

    
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

       

Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων    Χανιά 29/05/2020 
73300 – ΜΟΥΡΝΙΕΣ – ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ                 Αριθ. Πρωτ. 4018      
Τηλ. 28210 36278 & Fax 28210 36289 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ»  για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων Κριτήριο 
κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι το  ποσοστό έκπτωσης- επί ποινή αποκλεισμού δεν 
επιτρέπεται  αρνητικό ποσοστό έκπτωσης- που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού   

προμήθειας και που θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος, επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής,  όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού.  
                                                                      C.P.V. 

1   Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 

2   Αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4 

3   Πετρέλαιο θέρμανσης 
09135100-5 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 335.000,00€ προ Φ.Π.Α ή 330.000L (280.000L ΠΕΤΡ.+ 40.000L ΑΜΟΛΥΒΔΗ + 10.000L 
ΠΕΤΡ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) με Δικαίωμα Προαίρεσης 15% ή 49.500 litra, για χρονικό διάστημα (24) εικοσιτεσσάρων μηνών  

που μπορεί να  αυξομειωθεί κατά (4) τέσσερις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 50.250,00€ 
πλέον ΦΠΑ. Ο Υπολογισμός έγινε με την μέση τιμή επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής,  όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 

                                                                 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται στο ποσό  
6.700,00€ και θα περιλαμβάνει δε, όσα στην παρ.2.1.5 των όρων της Διακήρυξης  αναφέρονται. 

Η δαπάνη για την Χρηματοδότηση της σύμβασης βαρύνει τον ΚΑΕ 6411-000 για την σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020,2021 ΚΑΙ 2022 και θα προβλεφθεί και ανάλογη πίστωση για το ανεκτέλεστο 
τμήμα της προμήθειας  ή για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, στο έτος 2022 του  Φορέα από τον ΚΑΕ. : 6411-000 
και  χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη δημοπράτησης και στην 
Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης 
Η προσφορά του προμηθευτή θα είναι το  ποσοστό έκπτωσης και θα αφορά το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού  
προϋπολογισμού  της  προμήθειας.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον Δεκαπέντε (15) 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.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  
προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ:                                                29/05/2020 
Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:                                            01/06/2020 
Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  02/06/2020 ημέρα  Τρίτη  και ώρα   09:00 πμ.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :        15/06/2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  15:00 μ.μ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:          19/06/2020 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα : 10:00  π.μ  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, 
Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). 
Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο 
ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46. 

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ 

Χρυσή Χατζηδάκη 

 

ΑΔΑ: Ω0ΜΦΟΕΨΡ-Μ7Χ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.29 11:52:14
EEST
Reason:
Location: Athens

20PROC006787817 2020-05-29


		2020-05-29T12:56:57+0300




