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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆Ε ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»
NUTS: GR43200101 Cpv: 44470000-5, 44164310-3, 44167200-0, 38411000-9
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Αγίου Νικολάου προκηρύσσει Ανοικτό Συνοπτικό Μειοδοτικό
∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια των παρακάτω υλικών, για την ∆Ε Αγ. Νικολάου
για το έτος 2019, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α’) «Περί κινήτρων για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
Του Ν. 3463/06 (Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων),
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στην Οδηγία
2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
Την µε αρ. 116/05-07-2019 απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑΑΝ µε την οποία εγκρίθηκαν η µελέτη, οι όροι διενέργειας και η
∆ιακήρυξη του παρόντος ∆ιαγωνισµού. Α∆Α: 6Ζ3ΣΟΕΨ5-ΥΚΠ

Ενδεικτικός προϋπολογισµός: € 59.990,40 χωρίς την δαπάνη του ΦΠΑ 24% ή € 74.388,10
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για τον ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 2000000000 € 248.000,00 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
∆.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2019 (Β’ τροποποίηση). Από
αυτό το ποσόν έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την παρούσα προµήθεια ποσού € 74.388,10. Η
σύµβαση της προµήθειας θα έχει διάρκεια ∆υο (2) µηνών και έναρξη την ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού
συµφωνητικού.
Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη µε την χαµηλότερη συνολική δαπάνη για κάθε οµάδα ξεχωριστά.
Σε περίπτωση που δεν δοθεί προσφορά έστω και για ένα υλικό εντός της οµάδας, ή η τιµή είναι µεγαλύτερη από
αυτήν του προϋπολογισµού, ο προσφέρων αποκλείεται από την συµµετοχή στην δηµοπρασία για την εν λόγω
οµάδα.
Η προµήθεια των υδροµετρητών - υλικών θα γίνει ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης και για
την αντιµετώπιση της επισκευής ζηµιών των δικτύων εντός των ορίων της ∆.Ε. Αγ. Νικολάου.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού στις 17/09/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα
10:00 πµ. (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) µέχρι 10:30 πµ. (ώρα λήξης παραλαβής των
προσφορών) στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Αγίου Νικολάου, που βρίσκονται στην οδό Λατούς 8.
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 ∆ιακήρυξη. Η παρούσα καθώς και η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθούν στο
ΚΗΜ∆ΗΣ 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.
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικές µε τον διαγωνισµό και την συµµετοχή σε αυτόν, στο τηλ: 2841091218,
Μαν. Καναβός, έως την προηγούµενη της δηµοπρασίας & ώρα 15:00.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
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