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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(Αριθμός αναφοράς: ΤΘ 0376/2019)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για
την Προμήθεια «ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Τ/Θ» (Αριθμός αναφοράς: ΤΘ
0376/2019)», προϋπολογισμού 195.946,00€ πλέον ΦΠΑ 24% καλυπτόμενος κατά 100% από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της
επιχείρησης (ΚΑ 24-00-00), ο οποίος διενεργείται με βάση την με αριθμό 365/2019 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) και των άρθρων 264 και 311, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον αυτή
συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας προκήρυξης σύμβασης, όπως
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια 600 θερμιδομέτρων και 82 ροομέτρων για
αντικατάσταση παλαιών μετρητών θερμικής ενέργειας ή ροής θερμού νερού στους θερμικούς υποσταθμούς του
δικτύου Τηλεθέρμανσης στην πόλη της Κοζάνης
Κωδικός Ονοματολογίας CPV: 44115220-7, Αριθμός έγκρισης Δαπάνης: ΑΓΔ00278/ΑΔΑΜ: 19REQ005740870
Κωδικός NTUS: EL531
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, Νομός Κοζάνης, Δ.Δ. Κοζάνης – ΚΟΖΑΝΗ
Αποθήκη τηλεθέρμανσης Κοζάνης – Περιοχή ΚΑΣΛΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ
Η ολοκλήρωση της προμήθειας θα γίνει σε 365 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με υποχρέωση παράδοσης
του 30% της ποσότητας των θερμιδομέτρων και το 100% των ροομέτρων σε 90 μέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστο 180 ημερολογιακές ημέρες από τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος
ορίζεται η 23/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος ορίζεται η 19/01/2020 και ώρα 23:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
του Αναθέτοντος Φορέα.
1

ΑΔΑ: ΩΠΚΘΟΡΥΑ-4ΓΞ

19PROC006073972 2019-12-20

Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε
κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του αντικειμένου
του παρόντος Διαγωνισμού σε αυτήν και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εφόσον ασκούν συναφή δραστηριότητα και πληρούν τις
προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής της παρούσας προκήρυξης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να
συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή
Ένωσης που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι
εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα πρέπει να
καλύπτει το ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς το Φ.Π.Α.) συνολικού ύψους
3.919,00€ διάρκειας ισχύος ενός (1) μηνός τουλάχιστο μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι
τουλάχιστο 210 ημέρες. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται στο 5% του συμβατικού τιμήματος.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ στη διεύθυνση
http://www.deyakozanis.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν με το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑ
Κοζάνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.) στο τηλέφωνο 24610 51537, 24610 51540.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
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