
                                   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

Ο Πρόεδρος  της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

         Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, μόνο 

βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

264 του Ν.4412/2016, για τις ανάγκες  της ΔΕΥΑ Δήμου Κω. 

         Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.421,95€, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες εγγύηση 

ύψους 1.186,70€, ισχύος πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .  

Σε περίπτωση προσφοράς ανά ΟΜΑΔΑ, η εγγυητική θα αφορά το 2% της προεκτιμώμενης αξίας 

της ΟΜΑΔΑΣ για την οποία δίδεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ:  

• ΟΜΑΔΑ 1: ποσό επτακόσια τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (704,50 €),  

• ΟΜΑΔΑ 2: ποσό εκατό δεκαέξι έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (116,80 €),  

• ΟΜΑΔΑ 3: ποσό τρακόσια εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (365,40 €) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης 

αποδοχής προσφορών την 10:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΔΗΜΟΥ ΚΩ, οδός Σκεύου Ζερβού 40.   

        Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, μπορείτε να 

απευθυνθείτε στην   κα. Νικολάου Γιασεμή,  (τηλ:22420-23915, 24778, εσωτ.125).  

        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, 

στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της 

Υπηρεσίας,  στη διαδρομή : www.deyakos.gr. 

       Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, 

Σκεύου Ζερβού 40 ΚΩΣ, τηλ 2242023915 εσωτ. 116, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την 

παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 

ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του 

την αναπαραγωγή.                         

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

                                              ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ  
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ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σκεύου Ζερβού 40  

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22420-23915, 24778    

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : 116  

Τ/ΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 22420-26036  

Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧ. : dionisia.v@deyakos.gr  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Διονυσία Βρούβα   

http://www.deyakos.gr/
ΑΔΑ: ΩΠΦ0ΟΞΓΦ-2ΔΗ


		2019-08-09T08:48:19+0300
	Athens




