
                                                        
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ,ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ " 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 
 

Προκηρύσσει Επαναληπτικό, Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ".Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:167686. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 

βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης. Κάθε 

διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στο σύνολο των ειδών 

του προϋπολογισμού.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 147.745,67€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% & 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 125.253,00€ , ΦΠΑ (17% και 24%) συνολικού ποσού: 

22.492,67 €).         

1.Αναθέτων Φορέας -Στοιχεία Επικοινωνίας : 

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

Οδός : Σκεύου Ζερβού 40,Κως  

Ταχ.Κωδ.:85300 

Τηλ.:22420*23915 

Telefax: 22420*26440 

Δ/νση Ηλεκτ.Ταχ.: info@deyakos.gr  

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες 

κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr και την 

πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ. 

3.Κωδικός CPV: 50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών . 

4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

5.Εναλλακτικές προσφορές : Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές   

6.Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες, ανάλογα με τις 

ανάγκες της  ΔΕΥΑ Δήμου Κω. 

7.Δικαίωμα συμμετοχής: Στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με το 

άρθρο 255 του Ν.4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ 

καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι Οικονομικοί φορείς να πληρούν τα κριτήρια 

Επαγγελματικής ικανότητας, Οικονομικής - Χρηματοοικονομικής επάρκειας και Τεχνικής - 

Επαγγελματικής ικανότητας 

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔ/ΣΟΥ 

ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

Α.Φ.Μ.997919572,Δ.Ο.Υ.ΚΩ  

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

         

                                               Κως,03/08/2022 

                                              Αρ. Πρωτ.:3717 

 

ΤΑΧ. ΔΙ/ΝΣΗ  : Σκεύου Ζερβού 40  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22420-23915, 24778    

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : 125  

Τ/ΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 22420-26036    

Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧ. : jasmine@deyakos.gr  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κα.Νικολάου Γιασεμή  

mailto:info@deyakos.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ33ΞΟΞΓΦ-ΓΣΟ



8.Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές , θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022  

ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00:00π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2022 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00:00π.μ. στην 

ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 

36 και 259 και την υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας ,δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

9. Αποσφράγιση προσφορών : H Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», στις 01 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00:00π.μ. 

10.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης  κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 

φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

11.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική  

12.Εγγυητική συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, ποσού 2.505,06 ευρώ  (δύο χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ και έξι λεπτών)            

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης μέχρι 30/06/2023, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

13.Δημοσιεύσεις: Eκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,το συνολικό κείμενο της διακήρυξης 

αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο "Διαύγεια " ,στο site της ΔΕΥΑ 

ΔΗΜΟΥ ΚΩ ενώ η παρούσα προκήρυξη καταχωρείται σε δύο ημερήσιες οικονομικές νομαρχιακές (νυν 

"περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) εφημερίδες και σε μία τοπική (ν.3548/2007),(ΛΟΓΩ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ).Από την υπηρεσία παρέχονται σχετικές πληροφορίες για 

το ύψος της δαπάνης δημοσίευσης. 

  

   
                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

 

         ΖΑΧΑΡΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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