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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΚ 2021-2022»

(Αρ. Διακ.: 01/2021)
2Ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ.: 2461051500
FAX: 2461051550

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ), προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης παροχής
υπηρεσιών: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΚ 2021-2022» (Αρ. Διακ.: 01/2021) προϋπολογισμού 100.000,00€
(πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Κωδικός CPV: 64121100-1
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 24/2021 (ΑΔΑ: 6Υ38ΟΡΥΑ-3ΞΛ) απόφαση του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΚ.
Σχετική δέσμευση ανάληψης της δαπάνης Αρ. Πρ.: ΑΓΔ 00151 (ΑΔΑΜ: 21REQ008121775).
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο «της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016».
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποστολή των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για ένα έτος στους καταναλωτές
της, στα Δ.Δ. του Δήμου Κοζάνης, σε Ταχυδρομικές Θυρίδες και σε Διευθύνσεις επίδοσης εντός της Ελληνικής
επικράτειας. Ως αποστολή νοείται η διαδικασία από την παραλαβή από την έδρα της ΔΕΥΑΚ έως και την παράδοση των
λογαριασμών μέσα στα γραμματοκιβώτια κάθε καταναλωτή ή μέσα στην ταχυδρομική του θυρίδα όπως περιγράφεται
στα Αναλυτικά τεύχη του Διαγωνισμού.
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 2.000,00 € που θα απευθύνεται
στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη της υπόψη παροχής υπηρεσιών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/03/2021 ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/03/2021 και ώρα 23:59:00
Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση θα γίνει στις 26/03/2021 και ώρα 10:00π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 106518
Η αναλυτική διακήρυξη (Α.Δ.: 01/2021) αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης (www.deyakozanis.gr)
(πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών τηλ.:2461051540, 24610 51537 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ

