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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με αντικείμενο: «Υπηρεσίες  αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων», εκτιμώμενης 
αξίας 88.000,00€ πλέον ΦΠΑ 21.120,00€, c.p.v. 90470000-2, NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434, Κ.Α.Ε. 6461-011. Ο 
οποίος αποτελείται από 2 Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Υπηρεσίες  αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ" -        
C.P.V. 90470000-2» προϋπολογισμού 77.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ  Κ.Α.Ε. 6461-011,NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434  

ΤΜΗΜΑ 2: «Υπηρεσίες Μεταφοράς με βυτιοφόρο» - C.P.V. 90470000-2 προϋπολογισμού 11.000,00€ χωρίς το 
ΦΠΑ  Κ.Α.Ε. 6461-011,NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 88.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 
(21.120,00 €), συνολικής αξίας 109.120,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους από τον Κ.Α.Ε. 6461-011 
του προϋπολογισμού 2022,2023 & 2024 της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, υπολογίζεται σε εικοσιτέσσερις 
(24) μήνες  με το δικαίωμα της  ΔΕΥΑΧ, να ανανεώσει μονομερώς, για ένα δίμηνο ακόμη την σύμβαση (εφόσον 
δεν έχει απορροφήσει το ποσόν της σύμβασης)  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, που 
δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός φορέας  για την εκτέλεση της εν λόγω Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη 
Υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές - συγγραφή υποχρεώσεων και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού: 
Για το Τμήμα 1: 1.540,00€ χίλια πεντακόσια σαράντα ευρώ.
Για το Τμήμα 2: 220,00€ διακόσια είκοσι ευρώ
Και για τα δύο Τμήματα 1 και 2: 1.760,00€ χίλια επτακόσια εξήντα ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Διακήρυξης 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:                                                14/06/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:                                            15/06/2022
Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 16/06/2022,  ημέρα Πέμπτη και ώρα  09:00 πμ. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :        29/06/2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  15:00 μ.μ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                05/07/2022 ημέρα Τρίτη,  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, (για Τεχνική Προσφορά κο. Νικόλαο Γκαζή, Τηλέφωνο 28210-
36252, email gazis@deyach.gr και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  κα. Άρτεμις Παουλίνου, Τηλ.: 
2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail: artemis@deyach.gr).Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η 
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Περίληψη της Διακήρυξης,  και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη
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