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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 
Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Υλικών 

Δικτύων Ύδρευσης-Υδρόμετρα» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού (συντήρηση και επέκταση των δικτύων 
ύδρευσης), Προϋπολογισμού: 74.380,16 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στη σχετική  αγορά, να υποβάλουν εγγράφως 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, μαζί με την προσφορά τους οι υποψήφιοι 
προσκομίζουν δείγματα και prospectus για κάθε ένα από τα είδη που απαιτούνται και για τα οποία είναι υποψήφιοι , 
τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της ως 
άνω προμήθειας.  
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

 
Α/Α Περιγραφή  είδους Κωδικός CPV 

1  ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ DN15/16atm ½’’ όπως περιγράφεται στο 
έντυπο Τεχνικές Προδιαγραφές 

38411000-9   

2 ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ DN15/16atm ½’’ όπως περιγράφεται στο έντυπο 
Τεχνικές Προδιαγραφές  

38411000-9 

3  Ηλεκτρομαγνητικό υδρόμετρο Φ80/16 όπως περιγράφεται στο έντυπο 
Τεχνικές Προδιαγραφές  

38411000-9 

4  Ηλεκτρομαγνητικό υδρόμετρο Φ150/16 όπως περιγράφεται στο έντυπο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

38411000-9 

 
Στοιχεία Αναθέτουσα Αρχής:  

 
Επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ 
Ταχυδρομική διεύθυνση Πάροδος Λ. 25ης Μαρτίου 1(Δημοτικό Μέγαρο) 
Πόλη ΜΟΙΡΕΣ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 70400 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικός ΝUTS EL 431 

Τηλέφωνο 28920-29443-4 
Φαξ 28920-29445 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  oikonomiki@deya-festos.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες  ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  http://deya-festos.gr/  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας- Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 
ιστοσελίδας που τηρεί η ΔΕΥΑ http://deya-festos.gr/ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας 
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
 
 



Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί όπου εδρεύει η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ στις 26/02/2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 

10:00:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00:00 και θα λήξει 
στις 11:00:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Διεύθυνση και 
ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι 
προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού.  
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων.  
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ.), ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί την ίδια μέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα και στον ίδιο χώρο. 

 
Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Προμηθευτή 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει 
της τιμής ανά είδος.  
 
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις προμήθειες 
που αφορούν τον εξοπλισμό του διαγωνισμού και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) Σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) Σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 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. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 
4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 
ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Οικονομικός Φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 
Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  
1.199,68 €, για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή ποσού 
ίσου με το 2 επί τοις % της συμβατικής αξίας (των άρθρων που του κατακυρώθηκαν)χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με την 
προϋπολογισθείσα από την υπηρεσία δαπάνη αυτής ως παρακάτω:    
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. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 20 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
 
1. Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά 

της απόφασης κατακύρωσης και  
2. Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
Υποβολή φακέλου προσφοράς 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 8, είτε (α) με κατάθεσή τους στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα 
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά του για την προμήθεια με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ» με αναθέτουσα αρχή την ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ και την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών. 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 



 α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη  “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
15. 
 β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη “ Τεχνική Προσφορά”, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν το κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
 γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.  
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ.2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται 
η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188). 

5. Προσφορές που περιέχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του 
άρθρου 8 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 12. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτούμενο. 
  

 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά" και δείγματα των υδρομέτρων 
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά"  
      σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
Α.   Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με τις παρ.2 και 4 του άρθρου 79 Ν.4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και 
εγκρίθηκε με την 156/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (επωνυμία, οδός, αριθμός. Τ.Κ. πόλη, τηλέφωνο, fax, e-mail) και σε 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής και εγγύηση συμμετοχής. 
Β.     Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  
Γ.     Ο Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 
4412/2016, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Διάρκεια της σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα  (12 )μήνες  ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων του συνόλου των ειδών 
της προμήθειας. 
 
Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
Η  διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 
 

1. Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), 
τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://deya-festos.gr/ 
 

Η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης): 
1. Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
2. Θα δημοσιευθεί  μία φορά σε  μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του Νομού. 

 

Έξοδα δημοσίευσης 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον προμηθευτή που θα αναδειχθεί, σύμφωνα με την 
διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 1 & της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 377 παράγραφος 1 περίπτωση 35 & άρθρο 379 παράγραφος 12 του Ν. 4412/2016.  
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 

του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την ημερομηνία λήξης του συμβατικού 

χρόνου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 



 
Η παρούσα θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
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