
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              Υαλκίδα: 19/04/2018  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                                                    Απιθ. Ππυη.: 2700 

ΤΔΡΕΤΗ –ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΥΑΛΚΙΔΑ                           ΚΑΤΑΦΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο Ππψεδπορ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ. 

Διακηπωζζει: 

 

Ανοικηψ ηλεκηπονικψ μειοδοηικψ Διαγυνιζμψ, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ, για ηην ανάδειξη αναδψσος ηηρ 

Παποσήρ Τπηπεζίαρ «Λειηοςπγία Διςλιζηηπίος Δ.Ε. Αςλίδαρ», με πποχπολογιζμψ εκαηψν πενήνηα επηά 

σιλιάδυν πενηακοζίυν εςπϊ (157.500,00 €) συπίρ ηο Φ.Π.Α, ζςμπεπιλαμβανομένος ηος δικαιϊμαηορ 

πποαίπεζηρ, και με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ζωμβαζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη 

πποζθοπά, μψνο βάζει ηηρ ηιμήρ, ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 311 ηος Ν. 4412/2016. 

 

Ο διαγυνιζμψρ θα ππαγμαηοποιηθεί με σπήζη ηηρ πλαηθψπμαρ ηος Εθνικοω ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικϊν 

Δημοζίυν ςμβάζευν (Ε..Η.ΔΗ.) μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πωληρ www.promitheus.gov.gr ηος ζςζηήμαηορ. 

Οι ενδιαθεπψμενοι μποποων να ενημεπυθοων για ηο πλήπερ κείμενο ηηρ διακήπςξηρ απψ ηην διαδικηςακή Πωλη 

ηος Ε..Η.ΔΗ. www.promitheus.gov.gr και έσει λάβει ηο ζςζηημικψ απιθμψ 57098 αλλά και ηην Ιζηοζελίδα 

ηηρ ΔΕΤΑ Υαλκίδαρ www.deyax.gr & http://deyax.dimoschalkideon.gr (πληποθοπίερ: Παπαβαζιλείος 

Εςάγγελορ , ηηλ.: 2221061317 ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ϊπερ). 

 

Η καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν είναι η  16/05/2018 και ϊπα 09:00. 

Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ και ϊπαρ δεν ςπάπσει δςναηψηηηα ςποβολήρ πποζθοπάρ 

ζηο ζωζηημα. 

 

Οι παπεσψμενερ ςπηπεζίερ καηαηάζζονηαι ζηον ακψλοςθο κυδικψ ηος Κοινοω Λεξιλογίος δημοζίυν 

ζςμβάζευν (CPV) :65120000-0   

 

Ο κυδικψρ NUTS  για ηον κωπιο ηψπο εκηέλεζηρ ηηρ ωμβαζηρ είναι : EL642  

 

Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ έσοςν θςζικά ή νομικά ππψζυπα και, 

ζε πεπίπηυζη ενϊζευν οικονομικϊν θοπέυν, ηα μέλη αςηϊν, πος είναι εγκαηεζηημένα ζε: 

α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 

β) κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Ε.Ο.Υ.), 
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γ) ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Δ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη 

καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη 

Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ ςμθυνίαρ, καθϊρ και  

δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος και έσοςν ζςνάτει 

διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν 

Οι ενϊζειρ οικονομικϊν θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινϊν ζςμππάξευν, δεν απαιηείηαι να 

πεπιβληθοων με ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή για ηην ςποβολή πποζθοπάρ. 

 

Οι οικονομικοί θοπείρ πος ζςμμεηέσοςν ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ απαιηείηαι να 

αζκοων επαγγελμαηική δπαζηηπιψηηηα ζςναθή με ηο ανηικείμενο ηυν ππορ παποσή ςπηπεζιϊν, ήηοι λειηοςπγία 

εγκαηαζηάζευν επεξεπγαζίαρ νεποω , και επομένυρ να διαθέηοςν πιζηοποιηηικψ εγγπαθήρ ζε επαγγελμαηικψ ή 

εμποπικψ μηηπϊο ζσεηικψ με ηην άζκηζη ηηρ δπαζηηπιψηηηαρ πος απαιηείηαι για ηην εκηέλεζη ηος θςζικοω 

ανηικειμένος ηηρ παποωζαρ, να διαθέηοςν τηθιακή ςπογπαθή και να έσοςν εγγπαθεί υρ “Οικονομικοί Φοπείρ” 

ζηο ηλεκηπονικψ ζωζηημα Ε..Η.ΔΗ.. 

 

Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ, καηαηίθεηαι απψ ηοςρ 

ζςμμεηέσονηερ οικονομικοωρ θοπείρ (πποζθέπονηερ),  εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ, πος ανέπσεηαι ζηο 

ποζψ ηυν ηπιϊν σιλιάδυν εκαηψν πενήνηα εςπϊ (3.150)  εςπϊ. Η εγγωηζη ζςμμεηοσήρ ππέπει να ιζσωει 

ηοςλάσιζηον για ηπιάνηα (30) ημέπερ μεηά ηη λήξη ηος σπψνος ιζσωορ ηηρ πποζθοπάρ, ήηοι ηοςλάσιζηο 11 

μήνερ μεηά ηην επομένη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ πποζθοπϊν  

 

Σα ζσεηικά αιηήμαηα παποσήρ διεςκπινίζευν ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά,  ηο απγψηεπο 10 ημέπερ ππιν ηην 

καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπϊν και απανηϊνηαι ανηίζηοισα ζηο δικηςακψ ηψπο ηος 

διαγυνιζμοω μέζυ ηηρ Διαδικηςακήρ πωληρ www.promitheus.gov.gr , ηος Ε..Η.ΔΗ..  

 

Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ είναι η ΔΕΤΑ Υαλκίδαρ . Η δαπάνη για ηη  ζωμβαζη 

βαπωνει ηιρ με Κ.Α. :620702 Λειηοςπγία & ςνηήπηζη Εγκ/ζευν Επεξ/ζιαρ Πψζιμος Νεποω Αςλίδαρ & ΚΑ 

54006224  ζσεηικέρ πιζηϊζειρ ηος πποχπολογιζμοω ηος οικονομικοω έηοςρ 2018, 2019 & 2020  ηος Φοπέα . 

Ειδικά για ηο έηορ 2018 η δαπάνη θα βαπωνει ηον πποχπολογιζμψ ηηρ ΔΕΤΑΥ με Κ.Α 620702 Λειηοςπγία & 

ςνηήπηζη Εγκ/ζευν Επεξ/ζιαρ Πψζιμος Νεποω Αςλίδαρ με ποζψ 52.500 εςπϊ και ΦΠΑ με ΚΑ 54006224 με 

ποζψ 12.600 εςπϊ. Για ηο έηορ 2019 θα γίνει η ανηίζηοιση ππψβλετη ωτοςρ 82.500 εςπϊ πλέον ΦΠΑ 19.800. 

Σο δικαίυμα πποαίπεζηρ πος πεπιγπάθεηαι ζηο άπθπο 1.3 ηηρ Διακήπςξηρ ανέπσεηαι ζε 22.500 εςπϊ πλέον 

ΦΠΑ 5.400 εςπϊ και θα βαπωνει ηοςρ πποχπολογιζμοωρ έηοςρ 2019 και 2020 υρ εξήρ ( 2019 ποζψ 7.500 πλέον 

ΦΠΑ και 2020 15.000 εςπϊ πλέον ΦΠΑ) 
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Χαλκίδα  19 / 04  / 2018 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΧ 

 

 

 

Μάζης Αναζηάζιος  
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