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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Α.Δ. : 16/2020)
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» (Αρ. Διακ.: 16/2020) για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
311 του Ν. 4412/2016..
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την Απόφαση αριθμ. 378/2020 του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (ΑΔΑ: 6ΩΝ0ΟΡΥΑ-ΡΥΤ-1)
Οι δαπάνες της εν λόγω υπηρεσίας χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους, είναι εγγεγραμμένες στον
Προϋπολογισμό στον 62-07.
Σχετική δέσμευση ανάληψης της δαπάνης, Αρ. Πρ.: ΑΓΔ00262/ΑΔΑΜ: 20REQ007288320.
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 1.200,00€ και ισχύος
150 ημερών η οποία θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
Προϋπολογισμός 60.000,00€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 74.400.00€ με Φ.Π.Α. 24%.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV: 76431300-6
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 21/12/2020 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 την 18/12/2020,
ημέρα Παρασκευή 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.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί και δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
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,
τηλ:2461051537, 2461051540 fax: 2461051550.
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