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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό: " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ".
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 101004 .
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 107.601,05€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 86.775,04€ , ΦΠΑ : 20.826,01€).
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον η
προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 264 & 311 του Ν.4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος.
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 02
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00:00π.μ..
Οι προσφορές , θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
11:00:00π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00:00π.μ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 259 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Εφόσον επιθυμούν οι διαγωνιζόμενοι να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασης των αντλιοστασίων,
μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και τα αντλιοστάσια ακαθάρτων, ώστε να διαπιστώσουν τις
πραγματικές λειτουργικές τους συνθήκες και τα ενδεχόμενα – κατά τη γνώμη τους –λειτουργικά ή άλλα
προβλήματα.
Οι πιο πάνω επισκέψεις είναι προαιρετικές , θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση µε την Δ.Ε.Υ.Α.
Δήμου Κω και ο υποψήφιος θα συνοδεύεται από δικούς του τεχνικούς εµπειρογνώµονες ή άλλα τεχνικά
στελέχη της επιλογής του. Θα συνοδεύεται, επίσης, από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.
Δήμου Κω προκειµένου να του παρέχονται διαθέσιµες πληροφορίες που τυχόν θα ζητήσει.
Για την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και τα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Δήμου Κω , οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλουν αίτημα
[στο email: petros@deyakos.gr (κ. Πέτρος Χατζηπέτρος)
ή στο email:
d.psounis@deyakos.gr (κ. Ψούνη Δημήτρη) ή στα fax: 2242026036/2242026440]. Οι επισκέψεις θα
πραγματοποιηθούν από τις 03/11/2020 μέχρι και τις 10/11/2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(8:00π.μ. έως 14:00μ.μ.).
Η αίτηση υποβάλλεται από τον υποψήφιο διαγωνιζόμενο με αναφορά στο φυσικό πρόσωπο που θα
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις και τα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Δήμου Κω και υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι στις 27/11/2020 και ώρα 11:00:00π.μ., ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών , στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ , οδός Σκεύου Ζερβού 40.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων
επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ & πενήντα λεπτών (1.735,50€),για το σύνολο της υπηρεσίας .
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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 2.4.5 της διακήρυξης , ήτοι μέχρι 30/04/2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω 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.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ,από τον κ. Ψούνη Δημήτρη, τηλ. 22420 23915 (εσωτ.
121), e-mail: d.psounis@deyakos.gr.
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