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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Ελασσόνας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.) έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3463/06 άρθρα 209 και 103, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/07
2. Τον Ν. 1069/1980
3. Το Π.Δ. 28/1980
4. Τον Ν.2362/1995 άρθρο 83
5. Την 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010) απόφαση Υφ. Οικονομικών.
6. Την 17/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (ΑΔΑ:Ω6Ι2ΟΡΣΠ-ΦΜΛ) για
έγκριση μελέτης - τευχών δημοπράτησης – τρόπο διαγωνισμού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
προσφοράς μετά από τεχνική αξιολόγηση, για την ανάδειξη αναδόχου για την
εργασία με τίτλο «Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρών και συναφών εργασιών
στα δ.δ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.»
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (23.430,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. οικονομικού
έτους 2016 (Κ.Α 61-07-0094).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
αξίας 468,60 € (2% επί του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός
θα διεξαχθεί στην Ελασσόνα στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. που βρίσκονται στο
Πνευματικό κέντρο Ελασσόνας, Χρ. Βλαχοδήμου 1, την Πέμπτη 30/06/2016 και
ώρα 12:00 – 12:30 (λήξη κατάθεσης προσφορών). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα
χωρίς νέα δημοσίευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης και την
διακήρυξη από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως
τις 14:00 μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, καταβάλλοντας 10 € ή να τα
αναπαράγουν από τον διαδικτυακό τόπο www.deyael.gr. Πληροφορίες κ. Κλεισιάρη
Δημ. τηλ.: 2493025444.
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