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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ» (ΑΡ.ΔΙΑΚ.: 15/2017)
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»(ΑΡ.ΔΙΑΚ.: 15/2017) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
20.400,00€ πλέον ΦΠΑ. Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 139/2017 απόφαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Α.Δ.Α.: 7Σ75ΟΡΥΑ-ΠΙΞ)
Η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπεται από:
1. του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
Οι δαπάνες της εν λόγω σύμβασης χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους.
Αντικείμενο της δημοπρασίας αυτής είναι ο καθαρισμός των αντλιοστασίων και δεξαμενών ακαθάρτων
υδάτων με αποφρακτικό μηχάνημα βυτιοφόρο, του τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Κοζάνης
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Τετάρτη 04/10/2017 και
ώρα 11:00 πμ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, που
Ο
βρίσκονται στην Κοζάνη, στο 2 χιλ. Κοζάνης Θεσσαλονίκης.
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέχρι τις 03/10/2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, με οποιονδήποτε τρόπο.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την
11:00π.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην Διεύθυνση www.deyakozanis.gr.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης και από το γραφείο
προμηθειών της ΔΕΥΑΚ, τηλ.:2461051540, 2461051537 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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