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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

               O Πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλιέων προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 

προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΗΓΕΣ ΛΕΡΝΗΣ & ΑΜΥΜΩΝΗΣ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΠΟΥ ΥΔΡΕΥΟΥΝ ΤΑ Δ.Ε. ΑΣΙΝΗΣ – Ν. 

ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2/2022  απόφαση του 

Δ.Σ.  

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής.  

•Αναθέτουσα αρχή: 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλιέων (Δ.Ε.Υ.Α.Ν) 

Οδός: 25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο, 21100  

Τηλ.: 27520-28976, 24167, FAX: 27520-99461, e-mail: deyanafpliou@yahoo.gr  

Ιστοσελίδα: www.deyan.gr 

•Πρόσβαση στα τεύχη: To πλήρες τεύχος της Διακήρυξης, καθώς και τα λοιπά τεύχη 

Δημοπράτησης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, http://www.promitheus.gov.gr καθώς και της ιστοσελίδας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν, www.deyan.gr. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

τευχών στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

•Κωδικός CPV: {42912300-5} – Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 

•Περιγραφή σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την προμήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μονάδα φίλτρανσης επεξεργασίας νερού των 

πηγών της Λέρνης Αργολίδας, η οποία θα εγκατασταθεί σε χώρο δεξαμενών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν., με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου. 

•Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

•Χρόνος εκτέλεσης σύμβασης: Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας  ορίζεται 

σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

•Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4και 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. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. 

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

•Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του διαγωνισμού 

και όχι τμήμα αυτού. 

•Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. H καταλυτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών είναι η 24/03/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μετά την παρέλευση της 

οποίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

•Χρόνος ισχύος προσφορών: Τέσσερις (4) μήνες. 

•Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Eλληνική. 

•Εγγυητική συμμετοχής: Έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00€)  σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.2.1 της Διακήρυξης. 

•Χρηματοδότηση: Η πίστωση για τη σύμβαση προέρχεται από το πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  (Κ.Α.: 15.94.031)  

•Ενστάσεις: Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 3.4  της Διακήρυξης. 

• Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα στις Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προκήρυξη στις παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο (νομαρχιακό και τοπικό) 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια, 

diavgeia.gov.gr. 

                                                                                  

 

                                                                                           Για   τη  Δ.Ε.Υ.Α.Ν 

                                                                                       Ο  Πρόεδρος   του  Δ.Σ 

 

 

                                                     

                                                                                        Γεώργιος Καχριμάνης                                          
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