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Κοζάνη
Αρ. πρωτ.

Tαχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Τµήµα/Γραφείο
Συντάκτης/Πληροφορίες
Τηλ.
Fax
Email

: 2ο ΧΙΛ. Κοζάνης-Θεσ/κης
: 50100 Κοζάνη
:Βιολογικού καθαρισµού
και ποιοτικού ελέγχου
: Μπάγκαβου Ε.
: 24610 51554
: 24610 51550
: ebagav@deyakoz.gr

10-4-2017
: 25539

ΠΡΟΣ:

1. Γκογκομήτρος Ζήσης
2ο χ.λ.μ. Κοζάνης-Κοίλων
50131 Κοίλα Κοζάνης
Τηλ. 6944415228
Φαξ: 2467027995
2. Άκτωρ. ΑΤΕ
Ερμού 25, Κηφισιά Αττική
Τηλ. 2108184956, 2108184345
Φαξ: 2108184922
3. Eco-Four ΕΠΕ
Ερμού 18Α Θες/νίκη
Τηλ. 2310 231104
Φαξ.: 2310231103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών συλλογής και
διαχείρισης εσχαρισμάτων (κωδ. ΕΚΑ 19.08.01) και άμμου (κωδ. ΕΚΑ 19.08.02) 100 τόνων
συνολικά που προέρχονται από τις ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Κοζάνης (Κοζάνης, Λευκοπηγής και ΒΙ.ΠΕ) για
το έτος 2017
Για την διαμόρφωση, σύνταξη και υποβολή της οικονομικής σας προσφοράς οφείλετε να λάβετε
υπόψη σας τις τοπικές συνθήκες και το είδος του ήδη υφιστάμενου εξοπλισμού στα οποία
μπορείτε να έχετε πρόσβαση κατόπιν συνεννόησης στα τηλέφωνα που αναφέρονται τουλάχιστον
μία ημέρα νωρίτερα.
Η πληρωμή της Π.Υ θα γίνεται με τους κάτωθι όρους:
1. Σε κάθε μεταφορά εσχαρισμάτων ή άμμου ο Ανάδοχος θα προσκομίζει ζυγολόγιο.
2. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών της παρούσης θα γίνεται μετά την βεβαίωση και
πιστοποίηση της εργασίας από τους αρμόδιους υπάλληλους της ΔΕΥΑΚ και με την έκδοση
τιμολογίου. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ.
3. Προκειμένου για την πιστοποίηση της εργασίας είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό διαχείρισης
άμμου και εσχαρισμάτων που θα εκδίδει ο φορέας διαχείρισης
Ο χρόνος αποπληρωμής ορίζεται σε 90 ημέρες μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των
εργασιών. Η αποπληρωμή επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση με βάση την υφιστάμενη
νομοθεσία.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από: α. άδεια συλλογής και μεταφοράς
αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΚΑ 19.08.01 και 19.08.02 β. δήλωση συνεργασίας με νόμιμο
φορέα διαχείρισης εσχαρισμάτων και άμμου γ. την προβλεπόμενη από τον Νόμο 4014/11
ΑΕΠΟ (Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) της εγκατάστασης διάθεσης των
εσχαρισμάτων και της άμμου. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μεταφοράς
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016).
έκδοση: 3η/ 22-06-2012

Ε 0.0.2

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 € πλέον ΦΠΑ
24% για 100 τόνους (85 ευρώ/τόνο πλέον ΦΠΑ) ήτοι 10.540,0 ευρώ/τόνο. Οι προσφορές των
ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (2ο χλμ. ΠΕΟ
Κοζάνης - Θεσσαλονίκης), έως και την Πέμπτη 20-4-2017 και ώρα 14:00. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 24610 – 51540 και για τεχνικά
ζητήματα με το τμήμα Βιολογικού καθαρισμού και ποιοτικού ελέγχου Κοζάνης κ. Μπάγκαβου
Ευαγγελία στο τηλ: 2461051554 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 π.μ. έως και 15:00
μμ.)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΚ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

έκδοση: 3η/ 22-06-2012

