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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 
ανάδειξη αναδόχου για την «Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση, με ευθύνη του 
αναδόχου, των επεξεργασμένων λυμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό του 
Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στους βιολογικούς 
καθαρισμούς του Δήμου Δελφών» συνολικού προϋπολογισμού 362.340,00 ΕΥΡΩ 
πλέον 86.961,60 (Φ.Π.Α. 23%) ΕΥΡΩ, ήτοι 449.301,60 ΕΥΡΩ.  

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 
στην ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 
4155/2013, της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, του Ν. 4412/2016 και τα καθοριζόμενα στην 
παρούσα Διακήρυξη. 

3. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 11 Ιουνίου 2018, ημέρα 
Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ.. 

4. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη, 
ώρα 15:00 π.μ.. 

5. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις   
17 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 μμ.  

6.    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ημεδαπά και αλλοδαπά, β. Συνεταιρισμοί, γ. Ενώσεις /Κοινοπραξίες προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

7. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού. Η χρονική διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται για περίοδο 
δέκα (10) ημερολογιακών μηνών. 

8. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας (προ Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσο των 7.246,80 €. Η εγγυητική επιστολή πρέπει 
να έχει χρονική ισχύ μεγαλύτερη κατά τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά το χρόνο 
λήξης ισχύος της Προσφοράς. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική 
επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

9. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα 
της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό Α/Α: 60195. 

10. Η Προκήρυξη διαγωνισμού έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων την  06/06/2018. 

11. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί στις τοπικές εφημερίδες στις  08/06/2018. 

                                                    

  Αθήνα,  06.06.2018 

                                          Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

                                             

                                                  Βασίλειος Θ. Καραγιάννης                                                       
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