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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ»
NUTS: GR43200101 CPV: 24312220-2

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής) για την προμήθεια
ποσότητας 68.588,00 kg υδατικού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl), για τα έτη 2020 και 2021.
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των € 34.294,00 χωρίς την δαπάνη
για Φ.Π.Α. (24% ή €42.524,56 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό
του έτους 2020, θα βαρύνει τον ΚΑ 2505003 (ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ) με πρόβλεψη € 17.724,56 (με Φ.Π.Α., υπόλοιπο
για το έτος 2020) που προέρχεται από χρηματοδότηση ιδίων πόρων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Θα προβλεφθεί και θα γίνει
ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης του προβλεπόμενου ποσού για το έτος 2021 € 24.800,00 (με Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., Λατούς 8 ΤΚ 72100 Άγιος Νικόλαος, από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και
κοινοπραξίες, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, και πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αναφερομένων στην
Αναλυτική Διακήρυξη δικαιολογητικών. Η παρούσα καθώς και η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ
καθώς και στον ιστότοπο της επιχείρησης www.deyaan.gr Στον ιστότοπο της επιχείρησης επίσης θα αναρτηθούν όλα τα
σχετικά με την συμμετοχή στον διαγωνισμό στοιχεία, διαθέσιμα για δωρεάν μεταφόρτωση και επεξεργασία από τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη με έναρξη την ημερομηνία
υπογραφής της, με παράδοση των υλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τ.Υ. και τα προβλεπόμενα από την Διακήρυξη
και την μελέτη που έχει εγκριθεί.
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικές με τον διαγωνισμό και την συμμετοχή σε αυτόν, στο τηλ: 2841091218 &
email: deyaan.ty@gmail.com έως την προηγούμενη της δημοπρασίας & ώρα 15:00. Αρμόδιος υπάλληλος: Μαν.
Καναβός.
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