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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1 Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την
πράξη
με
τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» με προϋπολογισμό 490.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
επενδύσεων (αριθμ. Εναρξ. Έργου 2002 ΕΠ0183003 )

Δημοσίων

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της
υπηρεσίας Οδός: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7- Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα, μέχρι τις
19/11/2014 και ώρα 14:00. Χορηγούνται μερίμνη και δαπάνη των
ενδιαφερόμενων, με αντικαταβολή του κόστους αναπαραγωγής τους (10 ευρώ)
στην γραμματεία της ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) :

Κύριο αντικείμενο

Κύριο λεξιλόγιο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(κατά περίπτωση)

34144520

FC01

3
Η
διακήρυξη
είναι
διαθέσιμη
και
στην
ηλεκτρονική
σελίδα
http://www.deyaig.gr Αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑΗ είναι ο Κος Ανδρέου
Ιωάννης, τηλ. 2665023223 και fax. 2665028910
4 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑH και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με
αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την διακήρυξη.
5
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προμηθευτών(εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ),
συνεταιρισμοί.
6
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε οκτώ (8)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ αναθέτουσας
αρχής και αναδόχου.
1

7
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής, ποσοστού 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π. Α.) ήτοι για ποσό:
24.500 € και ισχύ
τουλάχιστον 180 ημέρες.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διάστημα 180 μέρες . Προκαταβολή
δύναται να χορηγηθεί.
8
Το έργο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικές πιστώσεις και από Εθνικούς
Πόρους.
9
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΥΑH.
10 Η παρούσα απεστάλη στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
24/09/2014

Ηγουμενίτσα

18/09/2014

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ
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