
 

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». 

 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 1568/6-3-2020 

 

1.Αναθέτουσα Αρχή :   

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε) 
Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 90, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα 
Τηλ.: 24630 27456 
NUTS 1: EL5 (Γεωγραφική Ομάδα : Βόρεια Ελλάδα) 

NUTS 2: EL53 (Περιφέρεια: Δυτική Μακεδονία (–2014: EL13)) 

NUTS 3: EL531(Νομός: Κοζάνης). 

CPV: 43130000-3 Εξοπλισμός Γεώτρησης 

CPV: 31320000-5 Καλώδια Διανομείς Ρεύματος 

 

 2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης :  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης 

(μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από τα κεντρικά της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από 08:30 π.μ. – 13:00, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο  

e-mail:deyae.logist@deyaeordaias.gr. 

 

3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης :  

 

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά την προμήθεια  « ΣΩΛΗΝΩΝ –

ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» σύμφωνα 

με την αριθμ 15/2019 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για το σύνολο του προϋπολογισμού της 

προμήθειας. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

             ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Πτολεμαΐδα 6-3-2020 

Αρ. Πρωτ.: 1569 

 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Τ.Κ. 50200  

Τηλ. : 2463 053875 

e-mail:deyae.logist@deyaeordaias.gr. 
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4. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:  

 

Καθαρή αξία 59.600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η χρηματοδότηση 

θα γίνει από τον Τοπικό Πόρο. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά 

ανάλογα με την παράδοση των ειδών και με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 200 παρ.5 του Ν.4412/2016. 

 

5.Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω 

προμήθειας. 

 Κριτήρια αποκλεισμού: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και 

οι λόγοι που μπορεί να επιφέρουν αποκλεισμό και σχετίζονται με 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα όπως 

αναλυτικά προβλέπονται στην  με Αρ.Πρωτ: 1568/6-3-2020 διακήρυξη . 

Κριτήρια επιλογής: Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.  4412/2016.  Για  την  απόδειξη  

της απαιτείται  πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, 

με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους. 

 

6. Απαιτούμενες Εγγυήσεις :  
  
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται . 
 Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

 

7. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:  

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το 

σύνολο του προϋπολογισμού, όπως αναλύονται στην  Μελέτη 15/2019  της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

8. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους : 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στις 17-03-2020, 

ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους. 
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 Χρόνος ισχύος προσφοράς: Δέκα μήνες (10) από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

9. Ενστάσεις : 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του άρθρου 107 

του ν. 4497/2017:  

Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της διακήρυξης πέντε (5) ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ 
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