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Δ Ε Υ Α Ρ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  

2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ 

ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: dls.deyar@gmail.com 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ρόδος 13.10.2020  

Αρ. Πρωτ. 11117   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ0720 
(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 99512) 

Ανάδειξης Αναδόχου της Σύμβασης 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου κ. Βασίλειος Μανέττας, διακηρύσσει ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της Σύμβασης Προμηθειών : «Προμήθεια υδραυλικών 
ειδών Αποχέτευσης ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 165.600,00 € χωρίς τον ΦΠΑ.  

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα.  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Περιγραφή τμήματος ΔΑΠΑΝΗ 

Τμήμα 1 44160000-9 ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 34.480,00 

Τμήμα 2 44167000-8 Εξαρτήματα Σωλήνων PVC 13.870,00 

Τμήμα 3 44423750-3 ΦΡΕΑΤΙΑ & ΣΧΑΡΕΣ 117.250,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 165.600,00 

 

Ο Διαγωνιζόμενος έχει υποχρέωση να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων σε ένα ή 
περισσότερα τμήματα της προμήθειας.  

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Οικονομικοί Φορείς ως Φυσικά  ή Νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν πληρούν τους 
λόγους αποκλεισμού και ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην Διακήρυξη. Οι 
διαγωνιζόμενοι δύνανται να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων.  

Κριτήριο Ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στο σύνολο των 
ζητούμενων ειδών, ανά τμήμα, αποκλειστικά βάση τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σε όλα τα τμήματα. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Ο συστημικός αριθμός του Διαγωνισμού είναι 99512.  

Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 30.10.2020 και ώρα 
13:00.  

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί της προεκτιμώμενης τιμής κάθε τμήματος για 
το οποίο υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι 
απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής ανά τμήμα υλικών.  

 

  Περιγραφή τμημάτων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 34.480,00 600,00 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ PVC 13.870,00 200,00 

ΦΡΕΑΤΙΑ & ΣΧΑΡΕΣ 117.250,00 2.300,00 

Σύνολα  165.600,00 3.100,00 

 

Η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει για εννέα (9) μήνες, δηλαδή έως και την 30.07.2021 

Η διακήρυξη θα βρίσκεται σε πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο στο σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ (www.deyar.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν 
σχετικά με τη δημοπρασία, κ.α, από την  Δ/νση Αποχέτευσης (κ. Παν. Καραβόλιας τηλ : 2241045365), 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ, 2ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου – Λίνδου, 85100 Ρόδος.  

Όλες οι επικοινωνίες θα γίνονται μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΡ και η δαπάνη για 
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 25.02.00.04.01 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ύδρευσης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ,  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΡ για το έτος 2020 και των επόμενων ετών. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο αναλογικά με 
την προεκτιμώμενη αξία των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει. 

Κοινοποίηση  Για την  ΔΕΥΑΡ 

1. Φάκελος Διαγωνισμού 
2. Επιτροπή Διαγωνισμού 
3. Χρον. Αρχείο 

 

 

 

 

Βασίλειος Μανέττας  

Πρόεδρος ΔΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deyar.gr/
ΑΔΑ: ΩΩΒΑΟΛ3Δ-ΞΕΕ


		2020-10-13T09:34:36+0300
	VASILEIOS MANETTAS


		2020-10-14T00:16:09+0300
	Athens




