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Α.Π. 8493

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η Δημοηική Επισείπηζη Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ Λάπιζαρ (ΔΕΤΑΛ) πος έσει ηην έδπα ηηρ
ζηη Λάπιζα (οδόρ Σέπμα Σςσεπού)
Προκηρύζζει
ςνοπηικό Διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ, με ηο ζύζηημα ζςμπλήπυζηρ
ηιμολογίος και με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική
άποτη πποζθοπά, ταμηλόηερη ηιμή επί ηυν ηιμών ηος ενδεικηικού πποςπολογιζμού, βάζει
ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 327 ηος Νόμος 4412/2016 «Πεπί Δημοζίυν ςμβάζευν Έπγυν,
Ππομηθειών και Τπηπεζιών» για ηην Τπηπεζία με CPV 71620000- 0 και ηίηλο :

«ΑΝΑΛΤΕΙ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΧΝ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΝΕΡΟΤ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΚΑΙ ΙΛΤΟ Ε ΕΞΧΣΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ»

ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ

ζςνολικού πποϋπολογιζμού Δώδεκα σιλιάδερ πενηακόζια εςπώ (12.500,00) € πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηη Λάπιζα ζηα γπαθεία ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Λ., οδόρ Σέπμα Σςσεπού,
ηην 25η ηοσ μήνα επηεμβρίοσ ηοσ έηοσς 2018, ημέρα Σρίηη με ώπα έναπξηρ ηηρ
παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών ηην 11.00 π.μ. και ώπα λήξηρ ηην 11.30 π.μ.
Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη ηηρ διακήπςξηρ και ηυν ηεςσών
δημοππάηηζηρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. (httt://www.deyal.gr) ή/ και να ηα παπαλάβοςν
από ηα γπαθεία ηος ημήμαηορ ππομηθειών ηηρ ΔΕΤΑΛ ζηο ιζόγειο, οδόρ Σέπμα Σςσεπού,
Λάπιζα, ΣΚ 41222, ηο απγόηεπο μία (1) επγάζιμη ημέπα ππιν από ηην ημεπομηνία
διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ (ώπερ ηαμείος ΔΕΤΑΛ 7.00’–13.00’).
Η παπαλαβή και ζςμπλήπυζη ηος ζθπαγιζμένος ενηύπος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ από ηο Σμήμα ππομηθειών ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. είναι ςποσπευηική για ηη
ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό. Για πληποθοπίερ ζσεηικά με ηοςρ όποςρ ηος διαγυνιζμού
μποπούν να επικοινυνούν ζηα ηηλ. 2410-687242, 2410-285300. Οι πποζθοπέρ
ζςνηάζζονηαι και ςποβάλλονηαι ζηην Ελληνική γλώζζα. Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό
δεν απαιηείηαι εγγύηζη ζςμμεηοσήρ.
ΔΗΜΟΙΕΤΗ: Η παπούζα Πεπίλητη Διακήπςξηρ δημοζιεύεηαι εθάπαξ, δώδεκα (12)
ημέπερ ππίν ηην διενέπγεια ηος διαγυνιζμού δηλ. μέσπι ηην 13/09/2018 ζηην ημεπήζια
εθημεπίδα ηηρ Λάπιζαρ «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ»
Αποζηέλλεηαι ζηα Εμποποβιοηεσνικά Επιμεληηήπια Αθηνών, Θεζζαλονίκηρ και Λάπιζαρ.
Αναπηάηαι ζηον Πίνακα Ανακοινώζευν ζηα κενηπικά γπαθεία ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. όπυρ επίζηρ και
ζηο διαδίκηςο ζηο ππόγπαμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και ζηο ΚΗΜΔΗ.
Ο Ανηιπρόεδρος ηοσ Δ.. ηης ΔΕΤΑΛ

ΘΕΟΔΧΡΟ ΚΑΦΦΕ

