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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1 Η ∆ΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ προκηρύσσει ∆ιεθνή 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 )

∆ηµοσίων

2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του
διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, 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 ∆ΕΥΑ 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 ∆ΕΥΑΗ 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 ∆ΕΥΑH 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ∆ΕΥΑH.
10 Η παρούσα απεστάλη στην εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
24/09/2014

Ηγουµενίτσα

18/09/2014

Ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΗ

∆ΟΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ
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