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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία
επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ.
αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ», με προϋπολογισμό εργασιών 160.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

2.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 61.04.000.01
και 54.00.600.00 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του
Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθμό 103/2022
(ΑΔΑΜ:22REQ010320819, ΑΔΑ:9ΙΣ1ΟΚΠΛ-ΨΣΝ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης
πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023..

3.

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 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 έγγραφα
της σύμβασης στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).
Πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑΛ στο τηλέφωνο : 22510-24444,
αρμόδιος υπάλληλος: κ. Προκοπίου Ηρακλής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας : 2251040121).

4.

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι
η 23η/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
http://www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την Παρασκευή 27η/05/2022 και ώρα 10:00.

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 ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά: βάσει τιμής.

7.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
I. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
II. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
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III. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
8.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200,00) ευρώ. 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.

9.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

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 Προϊσταμένη Αρχή
της υπηρεσίας (Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ).
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Μυτιλήνη, 5 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Γεώργιος Φλώρος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DESPOINA BOKOU
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