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Πεπίλητη διακήπςξηρ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
«ΥΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΈΛΔΓΥΟ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΣΟ
ΓΗΜΟ ΔΟΡΓΑΙΑ»
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑΔ
Πποκηπωζζει ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ με κλειζηέρ πποζθοπέρ και με
κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην οικονομικψηεπη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ, για
ηην παποσή ςπηπεζιών για ΣΟΝ ΥΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΈΛΔΓΥΟ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΔΟΡΓΑΙΑ πποχπολογιζμοω 37.060,00
€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 8.894,40 € και ζςνολικά 45.954,40 €, ζωμθυνα με ηοςρ ψποςρ
ηηρ ςπ’ απιθμ. ππυη 3390/3-5-2019 διακήπςξηρ.
Ο ηπψπορ διεξαγυγήρ ηηρ δημοππαζίαρ και εκηέλεζηρ ηηρ παποωζαρ διέπονηαι απψ
ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/16.
Ανηικείμενο ηηρ δημοππαζίαρ αςηήρ είναι: η παποσή ςπηπεζιϊν για 200
δειγμαηολητίερ, μικποβιολογικέρ και σημικέρ αναλωζειρ νεπϊν δικηωυν ωδπεςζηρ ζε
επίπεδο δοκιμαζηικήρ και ζςμπληπυμαηικήρ παπακολοωθηζηρ, 31 δειγμαηολητίερ,
μικποβιολογικέρ και σημικέρ αναλωζειρ νεπϊν δικηωυν ωδπεςζηρ ζε επίπεδο
δοκιμαζηικήρ

και

ζςμπληπυμαηικήρ

παπακολοωθηζηρ,

12

δειγμαηολητίερ,

μικποβιολογικέρ και σημικέρ αναλωζειρ αποβλήηυν, 12 αναλωζειρ διαλςμάηυν
ςποσλυπιϊδοςρ ναηπίος, 4 δείγμαηα ιλωορ για δοκιμέρ έκπλςζηρ.
Η σπημαηοδψηηζη ηηρ ςπηπεζίαρ θα γίνει απψ ίδιοςρ πψποςρ.
Σηο διαγυνιζμψ δεν επιηπέπεηαι η ςποβολή ανηιπποζθοπϊν.
Σηο διαγυνιζμψ δεν γίνονηαι δεκηέρ εναλλακηικέρ πποζθοπέρ.
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Οι πποζθοπέρ ιζσωοςν και δεζμεωοςν ηοςρ ππομηθεςηέρ για δώδεκα (12) μήνερ
απψ ηην επομένη ηηρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν.
Το αποηέλεζμα ηηρ δημοππαζίαρ θα εγκπιθεί απψ ηο Δ.Σ ηηρ ΔΕΥΑΕ.
Ο διαγυνιζμψρ θα διενεπγηθεί ζηα γπαθεία ηηρ ΔΕΥΑΕ (Δ/νζη: 25ηρ Μαπηίος 90,
Πηολεμαΐδα) ζηιρ 17-05-2019 ημέπα ΠΑΡΑΚΔΤΗ και ϊπα απψ 10:00 έυρ 10:30
πμ ,λήξη παπαλαβήρ πποζθοπϊν. Μεηά ηο πέπαρ αςηήρ ηηρ ϊπαρ λήγει η πποθεζμία
παπαλαβήρ ηυν πποζθοπϊν και ψζερ πποζθοπέρ καηαηεθοων, θευποωνηαι
εκππψθεζμερ και επιζηπέθονηαι. Αμέζυρ μεηά θα ακολοςθήζει η διαδικαζία ηηρ
αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπϊν.
Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν θςζικά ή νομικά ππψζυπα, ή ενϊζειρ αςηϊν, πος είναι
εγκαηεζηημένα ζε :


Σε κπάηορ μέλορ ηηρ Ε.Ε..



Σε κπάηορ μέλορ ηος Ε.Ο.Φ. (Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Φϊπος).



Σε ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Σςμθυνία Δημοζίυν
Σςμβάζευν (Σ.Δ.Σ/G.P.A.), ζηο βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη
καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1,2,4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ ηος
ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ 1 ηηρ υρ άνυ Σςμθυνίαρ καθϊρ και

ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην ηπίηη πεπίπηυζη ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος
και έσοςν ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα
διαδικαζιϊν ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν.
Οι ενδιαθεπψμενοι μποποων να παπαλάβοςν ηα ζςμβαηικά ηεωση ηος διαγυνιζμοω
(Διακήπςξη, Τεσνική πεπιγπαθή κ.λ.π) απψ ηην έδπα ηηρ Υπηπεζίαρ 25ηρ Μαπηίος 90
Πηολεμαΐδα, απψ ηο Λογιζηήπιο ηηρ ΓΔΤΑΔ.
Πληποθοπίερ υρ ππορ ηα ηεωση ηος διαγυνιζμοω παπέσονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ
ημέπερ και ϊπερ (7.30π.μ έυρ 14.30μ.μ. απψ ηο Λογιζηήπιο ηηρ ΔΕΥΑ Εοπδαίαρ
απμψδιορ ςπάλληλορ ΣΑΝΑΚΣΙΓΟΤ ΔΛΔΝΗ, ηηλ 2463053875).
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Πεπίλητη ηηρ διακήπςξηρ θα αναπηηθεί ζηον πίνακα ανακοινϊζευν ηηρ ΔΕΥΑΕ
και ζηην ιζηοζελίδα ηος Δήμος Εοπδαίαρ και θα δημοζιεςθεί και ζε εθημεπίδα.
Τα έξοδα δημοζίεςζηρ βαπωνοςν ηον ππομηθεςηή ή ηοςρ ππομηθεςηέρ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑΔ
κ.α.α.

ΙΟΡΓΑΝΙΓΗ ΦΩΣΙΟ
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΓΔΤΑΔ

