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Ο
 ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

50100 ΚΟΖΑΝΗ  
Τηλ.: 2461051500 
FAX: 2461051550 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» (Αρ. Διακ.: 13/2020) 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 24%)   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ), προκηρύσσει συνοπτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, όπως ορίζεται στο άρθρο 327 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια 
ενός: «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» (Αρ. Διακ.: 13/2020) προϋπολογισμού 
40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας με κριτήρια  
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 180/2020 (ΑΔΑ: Ω87ΩΟΡΥΑ-ΥΨΟ) απόφαση 
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. 
Σχετική ανάθεση ανάληψης υποχρέωσης ΑΓΔ 00238/20REQ007008256, CPV: 34134200-7 
 

Η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπεται από: 
α. Το Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
β. Το Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 και 311 του Ν. 4412/2016.  

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του 2020 με 
Κωδικό 13-02-01.    
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι 
Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 800,00€ και ισχύος 
210 ημερών η οποία θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 2/12/2020  και ώρα 10.00 πμ (ώρα 
λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που βρίσκονται στην Κοζάνη, στο 2

ο
 χιλ. 

Κοζάνης-Θεσσαλονίκης.  
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέχρι τις 01/12/2020, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, με οποιονδήποτε τρόπο.  
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την 
10:00 π.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Διάρκεια ισχύος των προσφορών εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 
της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην Διεύθυνση www.deyakozanis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα 
προμηθεύονται και από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑΚ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ 
 

http://www.deyakozanis.gr/
ΑΔΑ: ΨΝΖ8ΟΡΥΑ-ΡΞΡ
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