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Αξ. Πξωη. 2313
ΔΡΓΑΗΑ: Λειηοςπγία - ςνηήπηζη ηηρ
Εγκαηάζηαζηρ Επεξεπγαζίαρ
Λςμάηυν ηηρ πψληρ ηυν Γπεβενϊν
ΑΡΗΘΜΟ
ΜΔΛΔΣΖ: 60/2018

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΓΡΔΒΔΝΧΝ (ΓΔΤΑΓ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:

36.000,00 ΕΤΡΩ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
1. Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο Γξεβελώλ - Γ.Δ.Τ.Α.Γ., πποκηπωζζει
ςνοπηικψ Διαγυνιζμψ , με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη
πποζθοπά , αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ , για ηην ανάθεζη ηηρ ςπηπεζίαρ Λεηηνπξγία - πληήξεζε
ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάηωλ ηεο πόιεο ηωλ Γξεβελώλ, με πποχπολογιζμψ
36.000,00 € , ρωξίο Φ.Π.Α. 24% , ή 44.640,00 € , κε Φ.Π.Α. 24%. Η αναλςηική διακήπςξη έσει
αναπηηθεί ζηο ΚΖΜΓΖ με απιθμψ: 18PROC004172608
2. Οι ενδιαθεπψμενοι μποποων να παπαλάβοςν ηα ζςμβαηικά ηεωση ηος διαγυνιζμοω ( Διακήπςξη ,
ςγγπαθή Τποσπεϊζευν , κ.λ.π ) , απψ ηην έδπα ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΧΝ, 1ν ρηι. ΓΡΔΒΔΝΧΝ
- ΚΟΕΑΝΖ, 1νο όξνθνο, Σ.Κ. , 51100, ΓΡΔΒΔΝΑ . Επιππψζθεηα πποζθέπεηαι ελεωθεπη,
πλήπηρ, άμεζη και δυπεάν ηλεκηπονική ππψζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ζωμβαζηρ , ζηην
ιζηοζελίδα www.deyag.gr. Για να ςποβάλλοςν ψμυρ πποζθοπά οι ενδιαθεπψμενοι , θα ππέπει να
ππομηθεςηοων δυπεάν ηο ένηςπο ηηρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ , απψ ηα κενηπικά γπαθεία ηηρ
Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΧΝ, 1ν ρηι. ΓΡΔΒΔΝΧΝ - ΚΟΕΑΝΖ, 1νο όξνθνο, Σ.Κ. , 51100,
ΓΡΔΒΔΝΑ , απμψδιορ ςπάλληλορ για επικοινυνία θ. Πνύιηνο Θεόδωξνο.
3. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη
ε 27 - 12 - 2018 , εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ώξα 10.00 π.κ.
4. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό.
4.1. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν θςζικά ή νομικά ππψζυπα, ή ενϊζειρ αςηϊν
πος
δπαζηηπιοποιοωνηαι ζε παπψμοιερ με ηην δημοππαηηθείζα ςπηπεζία και πος είναι εγκαηεζηημένα
ζε :
α) ζε κπάηορ - μέλορ ηηρ Ένυζηρ,
β) ζε κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Ε.Ο.Υ.),
γ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Δ, 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 I ηηρ υρ άνυ ςμθυνίαρ, καθϊρ και
δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος και έσοςν
ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ
δημοζίυν ζςμβάζευν.
4.2. Οικονομικψρ θοπέαρ ζςμμεηέσει είηε μεμονυμένα είηε υρ μέλορ ένυζηρ.
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4.3. Οι ενϊζειρ οικονομικϊν θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινϊν ζςμππάξευν,
δεν απαιηείηαι να πεπιβληθοων ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή για ηην ςποβολή ηηρ πποζθοπάρ .
5. Κάθε πποζθέπυν οθείλει να αποδείξει ηην καηαλληλψηηηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ
ηος δπαζηηπιψηηηαρ. Οι οικονομικοί θοπείρ πος ζςμμεηέσοςν,
απαιηείηαι να αζκοων
επαγγελμαηική δπαζηηπιψηηηα ζςναθή με ηο ανηικείμενο ηυν ππορ παποσή ςπηπεζιϊν, και να
μποποων να εκδίδοςν απψδειξη / ηιμολψγιο για ηην παποσή ςπηπεζίαρ, ζωμθυνα με ηιρ απαιηήζειρ
και ψποςρ πος πεπιγπάθονηαι ζηην Αναλςηική Διακήπςξη .
6. Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμψ ΔΕΝ απαιηείηαι η καηάθεζη εγγςηηικήρ επιζηολήρ . Ο
σπψνορ ιζσωορ ηυν πποζθοπϊν είναι δϊδεκα ( 12 ) μήνερ , απψ ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν
πποζθοπϊν.
7. Η ςπηπεζία σπημαηοδοηείηαι απψ ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ .
8. ΔΕΝ Πποβλέπεηαι η σοπήγηζη πποκαηαβολήρ ζηον Ανάδοσο.
9. Σο αποηέλεζμα ηηρ δημοππαζίαρ θα εγκπιθεί απψ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.
ΓΡΔΒΔΝΧΝ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ..
ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΧΝ

ΓΑΣΑΜΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ
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