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Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας «Πιστοποίηση 

περονοφόρου οχήματος και γερανογεφυρών της ΔΕΥΑΒΑ»   

Παραθέτουμε (ή επισυνάπτεται) τη με αρ. πρωτ. 4200/25-9-2020  Μελέτη & Προϋπολογισμό της 

υπηρεσίας. 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και των λοιπών άρθρων του ίδιου νόμου που ισχύουν για τις 

δημόσιες συμβάσεις, ύστερα από την 373/2020 (ΑΔΑ:66ΜΖΟΕΠ3-1ΚΙ) απόφαση του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΒΑ.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής στο σύνολο του του προϋπολογισμού της μελέτης επί των προσφορών που καλύπτουν 

πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.  

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρούσα 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ. Η ΔΕΥΑΒΑ 

δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα 

δεν γίνονται δεκτές. 

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 
Τηλ.: 2821084007 
Fax:  2821084010 
E-mail: tragiannis@deyaba.gr 
Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 
Πληρ.: Τραγιάννης Νίκος 

ΓΕΡΑΝΙ,   13-10-2020 

ΑΡ. ΠΡ.: 4457 

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία 
«Πιστοποίηση περονοφόρου οχήματος και γερανογεφυρών της ΔΕΥΑΒΑ» 

ΣΧΕΤ.: 1. H με αρ. πρωτ. 4200/25-9-2020 Μελέτη & Προϋπολογισμός της υπηρεσίας 
2. Το με αρ. πρωτ. 4201/25-9-2020 Πρωτογενές αίτημα  
3. Η με αρ. 00260/2020 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ:60ΛΗΟΕΠ3-ΧΜΒ) 
4. Η με αριθμό  373/2020 (ΑΔΑ:66ΜΖΟΕΠ3-1ΚΙ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ 
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Προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων 

Προσφορά του …………….. 

για την υπηρεσία: «Πιστοποίηση περονοφόρου οχήματος και γερανογεφυρών της ΔΕΥΑΒΑ»   

με αναθέτων φορέα τη «ΔΕΥΑΒΑ» 

και ημερομηνία – ώρα  λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την  

19-10-2020 ώρα 10:00. 

 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς αναγράφονται, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), και 

απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

Εγγραφα και κοινοποιήσεις της ΔΕΥΑΒΑ προς  τους οικονομικούς φορείς  αποστέλλονται στο fax 

ή e-mail του οικονομικού φορέα που έχει αναγραφεί στον κυρίως φάκελο προσφοράς  και η 

ημερομηνία αποστολής τους λαμβάνεται ως ημερομηνία κοινοποίησής τους για την έναρξη τυχών 

προθεσμιών. 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει,  τα ακόλουθα: 

α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, που θα αναφέρει ότι 

έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 4200/25-9-

2020  Μελέτης & Προϋπολογισμού της υπηρεσίας.  

2. Εκτύπωση της καρτέλας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet, που να πιστοποιεί τη μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

οικονομικού φορέα και  το ειδικό επάγγελμά του, ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η καρτέλα πρέπει να έχει εκτυπωθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, πρέπει να  έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης. Η τιμή της προς προμήθεια υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.   

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της  υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Υποχρεωτική – επί ποινή αποκλεισμού- είναι η χρήση του εντύπου Οικονομικής προσφοράς που 

επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση.  

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αντιπροσφορές & εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Διευκρινίσεις 

από τους προσφέροντες μετά την κατάθεση των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο 

αν ζητηθούν από την Υπηρεσία. Οι τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ και θα δίδονται με ακρίβεια δύο 

δεκαδικών ψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν τη συνολική εκτιμώμενη αξία ή που θέτουν ως 

όρο αναπροσαρμογή της τιμής, θα απορρίπτονται. 

Ο ως άνω ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος εσωκλείεται στον κυρίως φάκελο και φέρει επίσης τις 

ενδείξεις αυτού. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΥΑΒΑ προβαίνει στην αξιολόγηση και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών, τεχνικής & οικονομικής προσφοράς   και εισηγείται προς το Δ.Σ. της Επιχείρησης 

για την κατακύρωση της προμήθειας. 

 

Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 73 (λόγοι αποκλεισμού)  & την παρ. 11 του άρθρου 

80 (αποδεικτικά μέσα) του ν.4412/2017, τα εν λόγω άρθρα δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ. 

 

3. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η υποβολή προσφοράς στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία «Πιστοποίηση 

περονοφόρου οχήματος και γερανογεφυρών της ΔΕΥΑΒΑ», αποτελεί τεκμήριο ότι ο 

διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων – τευχών της παρούσας και των 

λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης αυτής. 

4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

 

Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑΒΑ 
 
 
 
 
 

Κονταράκης Κωνσταντίνος 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Η μη συμπλήρωσή του αποτελεί λόγο αποκλεισμού) 

 

Πιστοποίηση των παρακάτω μηχανημάτων σύμφωνα με την 4200/25-9-2020 μελέτη: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ      ΤΙΜΗ  
 ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ MITSUBISHI FD25,  ME 46646 ΤΕΜ 1   

2 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΛΕΝΙΟΥ ΤΕΜ 1   

3 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΣΩΝ ΕΕΛ ΤΕΜ 1   

Σύνολο προσφοράς    

ΦΠΑ (24%)    

Γενικό σύνολο προσφοράς    

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ __________, …………/…………/………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 

 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς μονογράφονται σε όλες τις σελίδες 


