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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την
ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ 2021-23» CPV: 71900000-7, προϋπολογισμού 140.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 174/2021 (ΑΔΑ 6ΩΗΤΟΡΥΑ-ΦΤΓ) απόφαση του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια, Σχετική ανάθεση ανάληψης υποχρέωσης ΑΓΔ00255/2-082021 και ΑΔΑ 6ΥΙΨΟΡΥΑ-Ο54.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης στο Δήμο Κοζάνης όπως περιγράφεται στην συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και τα υπόλοιπα
τεύχη δημοπράτησης.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις μήνες.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.800,00€, ισχύος 210 ημερών η
οποία θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της εργασίας (σύνολο παραδοτέων). Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της εργασίας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/09/2021 και ώρα 23:59:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.
Αναλυτική διακήρυξη, Αριθμός διακήρυξης: 8/2021 αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης
(www.deyakozanis.gr ) (πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών τηλ.: 2461051540 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
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