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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γξεβελώλ ( Δ.Ε.Τ.Α.Γ. ) , πξνθεξύζζεη αλνηρηό
δηαγσληζκό κέζσ ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκόζησλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..)
γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΙ
ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ – ΔΝΗΜΔΡΩΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΦΔΙΛΔ ΣΟΤ ΚΑΙ
ΓΙΑΚΟΠΔ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ – ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΗ – ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ –
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΩΛΗΝΩΔΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ.
Η αλσηέξσ Τπεξεζία έρεη Προϋπολογιζμό 133.900,00€ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο
νξίδεηαη ζε εηθνζηηέζζεξηο κήλεο (24) από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο θαη ηζρύνο ηεο, πνπ κπνξεί
λα παξαηαζεί θαηά 3,6 κήλεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο προαίρεζης καηά 15% κεηά ηελ
ιήμε ηεο θύξηαο ζύκβαζεο κε θόζηνο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 20.085,00 € τωρίς ΦΠΑ 24%, κε
ηνπο ίδηνπο όξνπο ρσξίο θακηά αληίξξεζε θαη απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη
ηηκήο, πνπ ζα δνζεί ζην ζύλνιν ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο, εθόζνλ ε
πξνζθεξόκελε ππεξεζία πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο
δηαγσληζκνύ.
Η δαπάλε ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΔΕΤΑΓ, Κ.Α.Ε. 60.00.91 CPV 45330000-9 Τδξαπιηθέο
εξγαζίεο & 63711200-8 Τπεξεζίεο θηλεηώλ ζπλεξγείσλ , NUTS EL531.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο δίδεηαη ζηελ
Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηα ηεύρε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο, θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηό κέρξη 2% (Πξνϋπνινγηζκόο θαη Δηθαίσκα Πξναίξεζεο) πνπ
αλέξρεηαη ζην πνζό 2.678,00€. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε εγγύεζε
ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη
ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ
2.4.5 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί,
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά από ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη αλάινγα κε ηνλ θνξέα έθδνζήο ηεο, όζα ζην άξζξν 2.1.5 ηεο δηαθήξπμεο
αλαθέξνληαη.
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..), ύζηεξα από πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ είθνζη
δύν εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην ΚΗΜΔΗ, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πύιεο Ε..Η.ΔΗ.. www.promitheus.gov.gr ζηα γξαθεία ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Γ ζηε νδό 1 ν
ρηι. Γξεβελώλ – Κνδάλεο, Σ.K. 51100, από ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ ηεο
Δ.Ε.Τ.Α.Γ.
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο Πξνθήξπμεο ζην ΚΗΜΔΗ: 29/05/2020
Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην Ε..Η.ΔΗ.. θαη site ΔΕΤΑΓ: 29/05/2020
Ηκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ: 29/05/2020
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ : 24/06/2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 30/06/2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα : 10:00
π.κ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 02/07/2020 εκέξα Πέκπηε
θαη ώξα : 10:00 π.κ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ώξεο ζηα γξαθεία ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Γ., ζην 1Ο ρηι. Γξεβελώλ - Κνδάλεο, (θ. Πνύιηνο
Θεόδσξνο & Σνηίδεο Επακεηλώλδαο, Σειέθσλν 2462025433, email: deyagrevena@yahoo.gr Φαμ:
2462025434).
Οη αλαιπηηθνί όξνη ηεο Δηαθήξπμεο θαζώο θαη ε Πεξίιεςε ηεο Δηαθήξπμεο, θαη ν πξνϋπνινγηζκόο
ζα αλαξηεζνύλ ζην ΚΗΜΔΗ θαη ζηελ δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Γ. www.deyag.gr
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ηης Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ.
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