
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 
ΛΕΒΟΤ 

  
Μυτιλήνη,    10-12-2018 
Αριθ. πρωτ.: 13892    

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

1. Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Λζςβου προκθρφςςει τθ με ανοικτι διαδικαςία 
επιλογι αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ γενικισ υπθρεςίασ: «Μείωςθ παραγωγισ ιλφοσ ςτισ Ε.Ε.Λ. 
Διμου Λζςβου», με προχπολογιςμό εργαςιϊν 179.160,00 € (χωρίσ το Φ.Π.Α.). 

 
2. Χρηματοδότηςη: Η υπθρεςία χρθματοδοτείται από ίδιουσ πόρουσ τθσ ΔΕΥΑΛ (Κ.Α. 61.04.000.01) με το 

ποςό των 5.000,00 €  για το ζτοσ 2018 και με το ποςό των 174.160,00 € για το ζτοσ 2019.  
 

3. Παραλαβή εγγράφων ςφμβαςησ - Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία του ανακζτοντα φορζα κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  
Μποροφν επίςθσ να ζχουν ελεφκερθ, άμεςθ, πλιρθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr). 
Πλθροφορίεσ παρζχονται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΛ ςτο τθλζφωνο : 22510-24444, αρμόδιοσ 
υπάλλθλοσ: κ. Φινδανισ Παραςκευάσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (fax επικοινωνίασ : 22510-40121). 
 

4.   Χρόνοσ και τόποσ υποβολήσ προςφορών: Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν  είναι 
θ 04/01/2019, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 14:00. 
Η διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
http://www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 09/01/2019, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00 
π.μ.. 
 

5. Σρόποσ υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ: Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων κα 
υποβλθκεί με προςφερομζνθ τιμι ανά μονάδα (μινα) τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 95 παρ. 5 (α) του ν. 4412/2016. 

 
6. Κριτήριο ανάθεςησ: Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
7. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:  

I. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

II. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

III. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι του Ανακζτοντοσ Φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   
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8. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των τριών χιλιάδων πεντακοςίων ογδόντα τριών ευρώ και 
είκοςι (3.583,20) λεπτών. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 

9.   Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι μζχρι 
και τισ 5/11/2019. 

 
10.   Χρόνοσ παροχήσ τησ υπηρεςίασ : Ο  ςυνολικόσ χρόνοσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται ςε δώδεκα (12) 

ημερολογιακοφσ μήνεσ και αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
11. Κατακφρωςη δημοπραςίασ: Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι 

τθσ υπθρεςίασ (Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ). 
 

12. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 
 
 
 

 Μυτιλινθ, 10 Δεκεμβρίου 2018 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. 
 
 
 
 
 

Αντώνιοσ Γιαννάκησ 
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