
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Μυτιλήνη, 23 – 3 - 2017 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ      Αριθ. πρωτ. 2688 
              ΛΕΣΒΟΥ 
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη µε ανοικτή διαδικα-σία 
επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας:«Λειτουργία και συντήρηση 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων στη ∆ηµοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης», µε 
προϋπολογισµό εργασιών 59.880,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
Η υπηρεσία ανήκει στις δραστηριότητες µε ΚΑ∆ 37000000. 

2. Χρηµατοδότηση: Η υπηρεσία χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΛ (Κ.Α. 62.07.081.05  και 
Κ.Α. 54.00.600.00 ) µε συνολική πίστωση 46.800,00 € για το έτος 2017.  

3. Παραλαβή εγγράφων σύµβασης - Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώ-ση των 
εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία του αναθέτοντα φορέα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
Μπορούν επίσης να έχουν ελεύθερη, άµεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ-γραφα της 
σύµβασης στην επίσηµη ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr) από την Παρα-σκευή 24 Μαρτίου 
2017. 
Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ στο τηλέφωνο : 22510-24444, αρµόδιος 
υπάλληλος: κ. Φινδανής Παρ. τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (fax επικοινωνίας : 22510-40121). 

4. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών :Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 6-4-2017 ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ (Ελευθ. Βενιζέλου 
13-17, 81132 Μυτιλήνη – 1

ος
 όροφος). 

5. Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς: Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα 
υποβληθεί µε προσφεροµένη τιµή ανά µονάδα (µήνα) της παρεχόµενης υπηρεσίας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 95 παρ. 5 (α) του ν. 4412/2016. 

6. Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

7. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην λειτουργία και συντήρηση 
εγκαταστάσεων (µονάδων – σταθµών) επεξεργασίας λυµάτων και ειδικότερα : 
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό 
επιµελητηρίου για την άσκηση τουλάχιστον µιας από τις δραστηριότητες µε ΚΑ∆ 37000000 – 37001000 – 
37001100 – 37001101. 
β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα αντίστοιχη µ’ αυτήν της παραγράφου (α). 
γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµι-κού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει δι-µερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα αντίστοιχη µ’ αυτήν της παραγράφου (α). 

8. Εγγύηση συµµετοχής : Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν για διάστηµα τριών (3) µηνών από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι µέχρι και τις 6 Ιουλίου 2017. 

10.   Χρόνος παροχής της υπηρεσίας : Ο  συνολικός χρόνος παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα 
(12) ηµερολογιακούς µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

11. Κατακύρωση δηµοπρασίας: Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµέ-νη Αρχή 
του έργου (∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ). 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 

 Μυτιλήνη, 23 Μαρτίου 2017  
 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
 
 
 

Αντώνιος Γιαννάκης 
 

 

ΑΔΑ: 7ΛΣΦΟΚΠΛ-8ΩΘ
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