
 

 

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

  Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων                          Χανιά 22/09/2020                                                     
  73300 – ΜΟΥΡΝΙΕΣ – ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ           Αριθ. Πρωτ 8255                
  Τηλ. 28210 36278 & Fax 28210 36289 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
        
Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: 

«Προμήθεια Ξύλινης Πεζογέφυρας στον ΚΛΑΔΙΣΟ Ποταμό» εκτιμώμενης αξίας 59.000,00€  πλέον ΦΠΑ -  ΚΑΕ 8212-
047, CPV 45223800-4 - NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434,  για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ 

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί 
στο σύνολο του Προϋπολογισμού  για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.   

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα 
τεύχη της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τευχών. 

 
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 σε ποσό 
1.180,00€. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 11 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 14.3  της 
διακήρυξης αναφέρονται. 
Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ στα 
γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, 73300, στις Μουρνιές, την Δευτέρα 05/10/2020 και  ώρα. 
10.00 π.μ (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) από την επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ. 

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ, θα εγκρίνει  την 

επιλογή αναδόχου. 

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Προϋπολογισμός καθώς και η Περίληψη της 
Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις 
Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), κο Μαυρογένη Σταύρο Προϊστ. Τμ Προμηθειών & Διαχείρισης 
στο Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 28210 36278, FAX 28210 - 36289 email: mavrogen@deyach.gr  Τμήμα Προμηθειών. 

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές –Τεχνική Περιγραφή μπορούν να λάβουν γνώση  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), Κο Λατινάκη Νίκο στο Τηλέφωνο λήψης 
πληροφοριών: 28210 36247. 

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  
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