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ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(περίληψη διακήρυξης)
Ο Δήμαρχος Κυθήρων
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας:
«Επιστημονική παρακολούθηση λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού 2018»
προϋπολογισμού : 49.848,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κυθήρων
Διεύθυνση
: Χώρα Κυθήρων
Ταχ.Κωδ.
: 80100
Τηλ.
: 27360.31213
Telefax
: 27360.31919
E-mail
: kythira@otenet.gr
Ιστοσελίδα
: www.Kythira.gr
Κωδικός NUTS
: EL307
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης:
α) στην ιστοσελίδα του Δήμου :http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm
β) στο ΚΗΜΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr με ΑΔΑΜ: 18PROC003873412 .
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχή

υπηρεσίας: «Επιστημονική παρακολούθηση λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού
2018»,

για 12 μήνες .

4. Εναλλακτικές προσφορές:

Δεν γίνονται δεκτές .

5. Υποδιαίρεση σε τμήματα : Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου
της σύμβασης.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό,
κατάλληλο

για

την

εύρυθμη

εργαστηριακό εξοπλισμό αναλύσεων

λειτουργία

του

βιολογικού

καθαρισμού

και

δραστηριοποιούνται, με αποδεδειγμένη αντίστοιχη εμπειρία και πιστοποίηση ISO
9001 στην εκτέλεση εργασιών σχετικές με υπηρεσίες λειτουργίας εγκαταστάσεων
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επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (CPV: 90481000-2), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη , μελέτη) .
7. Παραλαβή προσφορών : Ως λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον
διαγωνισμό, ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κυθήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
8. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και
βαρύνει τον κωδικό: Κ.Α.: 02.25.7425.02 του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου.
9. Ενστάσεις: Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
10. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό :

804,00 €

Ο Δήμαρχος

Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης

