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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου (∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)
προκηρύσσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80, Ν. 3852/2010, Ν.
4053/2012, Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως
προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε
ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 και τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016. Συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες
προσφορές, και συµπλήρωση Τιµολογίου µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα προσφορά αποκλειστικά µόνο βάσει τιµής για την παροχή Υπηρεσίας
µε τίτλο: «παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών 2018». (cpv: 64110000-0)
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των
€ 59.970,00 (συν Φ.Π.Α. 24% ή € 74.362,80). Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον
προϋπολογισµό του έτους 2018, θα βαρύνει τον ΚΑ 6203021 µε πρόβλεψη
€ 100.000,00 και προέρχεται από χρηµατοδότηση ιδίων πόρων της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
Ο διαγωνισµός θα γίνει την 22/05/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30
πµ. έως 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν., από
την αρµόδια επιτροπή.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις) που έχουν σαν κύρια
επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους
καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσηµο κύκλο εργασιών τους), κατά τα
τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον και διαθέτουν από την Εθνική Επιτροπή
Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών ειδική άδεια για τις δηµοπρατούµενες
υπηρεσίες. Για τον Φορέα Καθολικής Υπηρεσίας δεν απαιτείται η προσκόµιση
ειδικής άδειας αλλά του διοικητικού εγγράφου ορισµού του. Η κατάθεση των
προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής την καθορισµένη ηµέρα και ώρα µε
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. Γίνονται δεκτοί και φάκελοι προσφορών που
κατατίθενται στην επιτροπή µέσω υπηρεσίας µεταφορών, αρκεί να πρωτοκολληθούν
το αργότερο µέχρι την ηµέρα του διαγωνισµού και ώρα 10:00 πµ, το οποίο θα
αποδεικνύεται από την σφραγίδα του πρωτοκόλλου. Οι προσφορές επί ποινή
αποκλεισµού θα έχουν ισχύ τουλάχιστον για (6) έξι µήνες από την υποβολή τους.
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε
διαγωνιζόµενο εγγυητική επιστολή ποσού Ένα τοις εκατό (1%) επί του
προϋπολογισµού της µελέτης, δηλ. απαιτείται εγγυητική συµµετοχής ποσού € 599,70
µε διάρκεια (1) ένα επιπλέον µήνα από την ισχύ της προσφοράς.
Η σύµβαση για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών θα έχει ισχύ µέχρις
εξαντλήσεως του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου µε έναρξη την ηµεροµηνία
που θα αναγράφεται σε αυτήν. Μονοµερώς η ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. µπορεί να λήξη την
σύµβαση εφόσον µε οποιονδήποτε τρόπο υπογράψει και έχει θέσει σε ισχύ νέα
σύµβαση µε τους ίδιους ή συµφερότερους όρους, αλλά και να µεταβάλλει τις
ποσότητες των επιµέρους υπηρεσιών (1-7 του προϋπολογισµού) ανάλογα µε τις
ανάγκες της κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς πάντως την αύξηση
του οικονοµικού συµβατικού αντικειµένου.
Τα συµβατικά τεύχη της µελέτης θα βρίσκονται στην διάθεση των
ενδιαφεροµένων στην Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση της επιχείρησης www.deyaan.gr και
µπορούν να αναπαραχθούν από τους ενδιαφερόµενους, µέχρι την προηγούµενη του
διαγωνισµού και µέχρι τις 15:00. Περισσότερες πληροφορίες από την Τεχνική
Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, (Λατούς 8, 72 100 Αγ.
Νικόλαος, τηλ.: 2841091218). Αρµόδιος υπάλληλος: Μαν. Καναβός.
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