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Πεπίληψη διακήπςξηρ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΤΛΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΑΥΙΑ-ΩΛΗΝΕ
ΎΔΡΕΤΗ & ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ ΔΕΤΑΕ
Πποκηπωζζει ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ με κλειζηέρ πποζθοπέρ και με
κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην οικονομικψηεπη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ, για
ηην
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΤΛΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΑ
ΣΕΜΑΥΙΑ-ΩΛΗΝΕ
ΎΔΡΕΤΗ & ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ πποχπολογιζμοω 59.436,55 € πλέον Φ.Π.Α.
24% 14.264,77 € και ζςνολικά 73.701,32 €, ζωμθυνα με ηοςρ ψποςρ ηηρ ςπ’ απιθμ.
ππυη. 4042/29-05-2019 διακήπςξηρ.
Ο ηπψπορ διεξαγυγήρ ηηρ δημοππαζίαρ και εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ διέπονηαι
απψ ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/16.
Ανηικείμενο ηηρ δημοππαζίαρ αςηήρ είναι: η ππομήθεια Μικποχλικϊν-Ειδικϊν
ηεμασίυν-Συλήνυν Ύδπεςζηρ-Αποσέηεςζηρ.
Η σπημαηοδψηηζη ηηρ ππομήθειαρ θα γίνει απψ ίδιοςρ πψποςρ.
Σηο διαγυνιζμψ δεν επιηπέπεηαι η ςποβολή ανηιπποζθοπϊν.
Σηο διαγυνιζμψ δεν γίνονηαι δεκηέρ εναλλακηικέρ πποζθοπέρ.
Οι πποζθοπέρ ιζσωοςν και δεζμεωοςν ηοςρ ππομηθεςηέρ για δέκα (10) μηνών απψ
ηην επομένη ηηρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν.
Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για μέπορ ηος ανηικειμένος ηηρ ζωμβαζηρ και
ειδικψηεπα για κάθε είδορ.
Οι ενδιαθεπψμενοι ππομηθεςηέρ θα ππέπει οπυζδήποηε να διαθέηοςν και ένα δείγμα
ηυν πποζθεπομένυν ειδϊν ϊζηε να είναι καλωηεπη η αξιολψγηζη.
Η ΔΕΥΑΕ διαηηπεί ηο δικαίυμα να ππομηθεςηεί ςλικά απψ κάθε πποζθέπονηα
ζωμθυνα με ηην οικονομικψηεπη ηιμή και ψσι ψλα ηα είδη απψ έναν ππομηθεςηή.
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 12-06-2019 ημέπα ΣΕΣΑΡΣΗ και ώπα από 10:00 έωρ 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
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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 Σαμείο ηηρ ΔΕΤΑΕ, μέχρι την Τετάρτη 12/6/2019 και ώρα
καταβάλλοντας το ποσό των 5€ με ΦΠΑ .

Πληποθοπίερ υρ ππορ ηα ηεωση ηος διαγυνιζμοω παπέσονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ
ημέπερ και ϊπερ (8.00π.μ έυρ 13.30 απψ ηο Λογιζηήπιο ηηρ ΔΕΥΑ Εοπδαίαρ απμψδιορ
ςπάλληλορ ΣΑΝΑΚΣΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ, ηηλ 2463053875).
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.
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