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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τεχνική αξιολόγηση, για
την παροχή της υπηρεσίας «Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομέτρων και συναφών
εργασιών στις Δημοτικές Ενότητες Λιβαδίου, Σαρανταπόρου, Ποταμιάς, Ολύμπου»,
μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης, ενδεικτικού
προϋπολογισμού: 34.780,64 € χωρίς Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσίας 4 τετραμήνων.
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 86/2020 (ΑΔΑ: 62ΚΖΟΡΣΠΩΞΙ) απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ..
Οι δαπάνες της υπηρεσίας χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.: ποσού
34.780,64 €, χωρίς Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 20202021.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ελασσόνας (Χρ. Βλαχοδήμου 1, Πνευματικό κέντρο) ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 12:00 και
λήξη 12:30 μ.μ.. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά
ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Οι προσφορές μπορεί επίσης
να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα
περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. μέχρι την ώρα λήξης παραλαβής
προσφορών, δηλαδή την 12:30 της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή
αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν
οικονομική δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τουλάχιστον έναν από
τους εξής:
I. 36.00.30.01 "Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού"

II. 43.22.11.08 "Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του
επισκευαστή"
III. 43.22.11.09 "Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά".
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.
Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την κ. Κωνσταντίνα Σαμαρά, προσερχόμενοι
όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., στην διεύθυνση (Χρ. Βλαχοδήμου 1,
Πνευματικό κέντρο, Ελασσόνα) και στο τηλ.: 2493025444 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (πλην
του εντύπου της οικονομικής προσφοράς το οποίο θα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία
αρμοδίως υπογεγραμμένο και αριθμημένο) www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (URL): www.deyael.gr.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επαναλήψεών της, βαραίνουν τον ανάδοχο,
ο οποίος υπόκειται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
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