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  Γξεβελά: 08/05/2020 

Αξ. Πξωη. 513 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΓΡΔΒΔΝΧΝ (ΓΔΤΑΓ) 

 

ΔΡΓΑΗΑ:  Λεηηνπξγία -  πληήξεζε ηεο  

Ε. Ε.Λ  ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ 

ΑΡΗΘΜΟ     

ΜΔΛΔΣΖ: 

 

 

 

05/2020 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:  46.800,00  ΕΤΡΩ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

1. Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο Γξεβελώλ - Γ.Δ.Τ.Α.Γ., πξνθεξχζζεη 

πλνπηηθφ  Δηαγσληζκφ , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά , απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ,  γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο Λεηηνπξγία -  πληήξεζε 

ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάηωλ ηεο πόιεο ηωλ Γξεβελώλ, κε πξνυπνινγηζκφ 

46.800,00  € , ρωξίο Φ.Π.Α. 24% , ή 58.032,00 € , κε Φ.Π.Α. 24%. Η αλαιπηηθή δηαθήξπμε έρεη 

αλαξηεζεί ζην ΚΖΜΓΖ κε αξηζκφ: 20PROC006673964 

 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ  ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ( Δηαθήξπμε , 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ , θ.ι.π ) , απφ ηελ έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΧΝ, 1
ν
 ρηι. ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

- ΚΟΕΑΝΖ, 1νο όξνθνο, Σ.Κ. , 51100, ΓΡΔΒΔΝΑ .  Επηπξφζζεηα πξνζθέξεηαη  ειεχζεξε,  

πιήξεο,  άκεζε  θαη  δσξεάλ  ειεθηξνληθή  πξφζβαζε  ζηα  έγγξαθα  ηεο ζχκβαζεο  , ζηελ 

ηζηνζειίδα www.deyag.gr.  Γηα λα ππνβάιινπλ φκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξφκελνη , ζα πξέπεη λα 

πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο , απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΧΝ, 1
ν
 ρηι. ΓΡΔΒΔΝΧΝ - ΚΟΕΑΝΖ, 1νο όξνθνο, Σ.Κ. , 51100, 

ΓΡΔΒΔΝΑ , αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία θ. Πνύιηνο Θεόδωξνο. 

 

3. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη              

ε  26/05/2020 , εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 10.00 π.κ.   

 

4. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό.  

 

4.1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ
 

 πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζε παξφκνηεο κε ηελ δεκνπξαηεζείζα ππεξεζία θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζε : 

 

α) ζε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

4.2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 
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δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο .   

 

5. Κάζε πξνζθέξσλ νθείιεη λα απνδείμεη ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ,  απαηηείηαη λα αζθνχλ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, θαη λα 

κπνξνχλ λα εθδίδνπλ απφδεημε / ηηκνιφγην γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο.  Εηδηθά γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Ειιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

Επηκειεηήξην , νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Επηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ αζθνχλ . Σα αιινδαπά πξφζσπα δειψλνπλ ην νηθείν Επηκειεηήξην , ή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ηεο 

ρψξαο ηνπο.  

 

6. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πνζνύ 936,00€ 

ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 4412/2016.  Ο ρξφλνο ηζρχνο 

ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη  ( 6 ) κήλεο , απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

7. Η ππεξεζία  ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ .    

 

8. ΔΕΝ Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν.   

 

9. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

ΓΡΔΒΔΝΧΝ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ..  

ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

 

 

 

ΓΑΣΑΜΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ  
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