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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΑΑΠ)

Ελευθερούπολη 19.04.2022
Αριθμ. Πρωτ:1811

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ Παγγαίου
προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» για χρονικό
διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Συνολικός
Προϋπολογισμός 148.800 ευρώ με το Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 120.000,00.
ΦΠΑ : 48.800,00). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του
ν. 4412/16. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΑΠ από τον Κ.Α:
62.07.091 και κατανέμεται στα έτη 2022 -23 -24.
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
CPV:
[42124000-4]
Μέρη
αντλιών,
[51100000-3]
Υπηρεσίες
εγκατάστασης
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Η παροχή υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» που
αφορά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού (υποβρύχιες και επιφανειακές
αντλίες ύδρευσης, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κλπ.) που είναι
εγκατεστημένος στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑΠ (αντλιοστάσια ύδρευσης κλπ).
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
[Ι] απαιτείται:
α) να διαθέτουν εργατοτεχνικό προσωπικό που θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από:
Έναν Ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων με δικαίωμα άσκησης δραστηριότητας κατά το Π.Δ.
108/2013 (141 Α΄) για εγκαταστάσεις Α΄ Ειδικότητας, 1ης κατ’ ελάχιστο ΟΜΑΔΑΣ.
Έναν οδηγό με κατάλληλη άδεια οδήγησης για φορτηγό με γερανό, ανυψωτικής ικανότητας
τουλάχιστον 8 τόνων σε ακτίνα εργασίας. (όχι απαραίτητα μηχανήματος έργου)
Έναν εργατοτεχνίτη για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών εξαγωγής και τοποθέτησης
αντλιών.
β) να διαθέτουν
ένα φορτηγό με γερανό, ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 8 τόνων σε ακτίνα εργασίας (όχι
απαραίτητα μηχανήματος έργου)
Κατάλληλο εξοπλισμό για την εύρυθμη και απρόσκοπτη επισκευή του εξοπλισμού των
αντλιοστασίων ύδρευσης που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού 2.400 (δύο χιλιάδων τετρακοσίων) ευρώ.
Η Εγγυητική Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον όσα στο άρθρο 2.1.5 της
διακήρυξης αναφέρονται.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον
δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,
μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr από την επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
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Αναθέτουσα αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου
Παγγαίου, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Επωνυμία

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
1
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
2
Αρμόδιος για πληροφορίες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΑΑΠ)
997732812
a79acc4fbcf747468c300a1f043dda4a
ΓΩΝΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
&
ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Ελευθερούπολη Ν. Καβάλας
64100
2592021670
25920 23325
deyap@deyapaggaiou.gr
Ιορδάνης Χατζησπύρογλου , Κων/νος
Νταμπανλής

Δημοσίευση στο site Δήμου Παγγαίου (στη διεύθυνση: www.dimospaggaiou.gr), διαδρομή :
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ► ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 21/04/2022
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26/04/2022 και ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
λήξης είναι η 10:00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13/05/2022 ημέρα Παρασκευή, ώρα: 10:00 π.μ.
Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή
ιστοσελίδα Δήμου Παγγαίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΠ

Παρασκευάς Γρηγοριάδης
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Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας
αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
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