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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

«Μίσθωση μηχανήματος έργου (τύπου J.C.B.) για το έτος 2021». 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/2016) 

 
 
1. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΑΛ) με τα 
παρακάτω στοιχεία:  

α. Διεύθυνση: οδός Δημάρχου Γ. Περγαντά 4, 32131 Λιβαδειά  
β. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2261026401-2,2261027591 
γ. Τηλεομοιοτυπία (FAX): 2261027770 
δ. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): info@deyalivadias.gr 
ε. Ιστοσελίδα: www.deyalivadias.gr 

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 327 του Ν.4412/2016, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών 
υπηρεσιών: 

«Μίσθωση μηχανήματος έργου (τύπου J.C.B.) για το έτος 2021». 
2. Από τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για το παρόντα διαγωνισμό η Διακήρυξη διατίθεται ελεύθερα-
ηλεκτρονικά. Τα έγγραφα σύμβασης (και η Διακήρυξη), ήτοι τα Έντυπα Οικονομικής 
Προσφοράς, ο Προϋπολογισμός μελέτης, το Τιμολόγιο μελέτης, η Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, η Τεχνική Περιγραφή και η παρούσα προσφέρονται ελεύθερα στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyalivadias.gr. 
3. Αναθέτουσα αρχή είναι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς. 
4. Κωδικός CPV: 45231300-8  
5. Κωδικός NUTS περιοχής έργου: EL641. 
6. Περιγραφή Υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών εκσκαπτικού μηχανήματος (τύπου J.C.B) για 
αντιμετώπιση βλαβών κ.λ.π. στα δίκτυα της ΔΕΥΑΛ και για εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας. 
7. Προϋπολογισμός υπηρεσίας: Συνολική Δαπάνη 59.940,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
8. Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς. 
9. α. Η υπηρεσία (σύμβαση) υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα : 

ΤΜΗΜΑ 1: «Εργασίες συντήρησης και νέων συνδέσεων», εκτιμώμενης αξίας 46.440,00€ 
προ ΦΠΑ  
ΤΜΗΜΑ 2: «Εργασίες κατασκευής έργων αυτεπιστασίας», εκτιμώμενης αξίας 13.500,00€ 
προ ΦΠΑ . 

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να δώσει προσφορά για ένα ή και στα δύο τμήματα. Ο 
μέγιστος αριθμός τμημάτων, που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε ένα 
(1) ΜΟΝΟ. Τα κριτήρια ανάθεσης περιγράφονται στη διακήρυξη, άρθρα 1.3 και 2.3. 
β. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
γ. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 
10. Η προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής 
του συμφωνητικού της σύμβασης. 
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
α. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2 της Διακήρυξης. 
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β. Οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο Επιμελητήριο Ελλάδος ή άλλο αντίστοιχο 
επαγγελματικό μητρώο. 
γ. Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2 της Διακήρυξης. 
δ. Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ύψους χιλίων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (1.198,80€). 
12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού 
τιμολογίου (άρθρο 95.2β & 95.5α). 
13. Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής. 
14. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς. Ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11 /02 /2021  , ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10π.μ. 
15. Διευκρινήσεις επί των προσφορών: Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του 
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
16. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
17. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/16 και το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης 
(Προϊσταμένη Αρχή το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς). 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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