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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της
προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΑΠ», και
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016, (CPV: 44165100-5 Εύκαμπτοι σωλήνες, 44161200-8
Σωλήνες ύδρευσης, 44130000-0 Αποχετευτικοί αγωγοί). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται
στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.001 προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑΠ. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από
ίδια έσοδα ΔΕΥΑΑΠ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε δώδεκα ( 12 ) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας: γωνία Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου, Ελευθερούπολη, Τ.Κ.
64100, 1ος όροφος. Για να υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της
Οικονομικής Προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του
διαγωνισμού 12/02/2020. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλέφωνο: 25920 21670, αρμόδιοι υπάλληλοι: Ι. Χατζησπύρογλου, Κ. Νταμπανλής. Πλήρες τεύχος της
διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου,
(www.dimospaggaiou.gr).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) στην ανωτέρω διεύθυνση της έδρας της υπηρεσίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής ποσού 1.200,00€. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
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