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Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λάξηζαο

Πξνθήξπμε (Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο)
Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:

Απνρέηεπζεο Λάξηζαο
(Γ.Δ.Τ.Α.Λ.)

06/11/2019

Α.Π:

Τέξκα Τπρεξνχ - Λάξηζα

10088

Αληηθείκελν:

Τ.Κ. 41222

«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κέηξεζεο θαη δηεξεχλεζεο
ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο παξαπξντφλησλ ζηα πιαίζηα
εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΕΔΚ 00284»
Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο:

Εβδνκήληα κία ρηιηάδεο Επξψ
(71.000,00 €) Πιένλ Φ.Π.Α
Υξεκαηνδφηεζε:

ΕΠΑλΕΚ 2014-2020 ΕΠ Αληαγσληζηηθφηεηα –
επηρεηξεκαηηθφηεηα -θαηλνηνκία
Δξάζε: Εξεπλψ – δεκηνπξγψ - θαηλνηνκψ
Κσδηθφο έξγνπ: Τ1ΕΔΚ-00284ίδηνη πφξνη ΔΕΥΑΛ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1.

Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο

Λάξηζαο

(ΔΕΥΑΛ)

πξνθεξχζζεη Ηιεθηξνληθφ Αλνηθηφ, Γεκφζην Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε Α/Α
Σπζηήκαηνο 81066, θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, γηα ηελ Πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ

κέηξεζεο

θαη

δηεξεχλεζεο

ελεξγεηαθήο

αμηνπνίεζεο

παξαπξντφλησλ ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΔΓΚ 00284» θαη
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ Εβδνκήληα κία ρηιηάδεο Επξψ (71.000,00 €), πιένλ ΦΠΑ
24%.
2.

Ο Δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο Δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016

(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ
(Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)».
3.

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ

Σπζηήκαηνο

Ηιεθηξνληθψλ

Δεκνζίσλ

Σπκβάζεσλ(Δ..Η.ΓΗ.)

κέζσ

ηεο

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ δηαδηθηπαθή
Πχιε ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

www.promitheus.gov.gr αιιά θαη ηελ Ιζηνζειίδα ηεο ΔΕΥΑ

ΑΔΑ: ΨΒ3ΔΟΡ8Δ-ΨΞ0

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λάξηζαο

Λάξηζαο www.deyal.gr. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε Δηαθήξπμε θαη ηνπο φξνπο ηνπ
δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζηα ηει. 2410-285300 θαη
2410-281734.
4.

Γηθαίσκα πκκεηνρήο

ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ Επηρεηξήζεηο (Φπζηθά θαη

Ννκηθά πξφζσπα), απηφλνκεο ε ππφ κνξθή ζχκπξαμεο ή έλσζεο πξνζψπσλ ή
Κνηλνπξαμίεο, εγθαηεζηεκέλεο ζηα θξάηε - κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.) ή
ζηα θξάηε - κέιε ηεο Σπκθσλίαο γηα ηνλ Επξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Φψξν (Ε.Ο.Φ.) ή ζηα
θξάηε - κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ Σπκθσλία πεξί Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ
(G.P.A.) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ (Π.Ο.Ε.). Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο
είλαη νη δηαγσληδφκελνη λα αζθνχλ επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην δεκνπξαηνχκελν
αληηθείκελν, λα πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο, λα
δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα, λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή θαη λα έρνπλ εγγξαθεί σο “Οηθνλνκηθνί Φνξείο” ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
5.

Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ

ηκεκάησλ ηεο πξνκήζεηαο ή θαη κεκνλσκέλα γηα θάζε ηκήκα.
6.

Ηκεξνκελία

αλάξηεζεο

ηεο

Γηαθήξπμεο

θαη

ησλ

Σεπρψλ

ηνπ

Γηαγσληζκνχ ζην ζχζηεκα, νξίδεηαη ε 08/11/2019, εκέξα Παξαζθεπή
θαη ψξα 12:00 π.κ.
7.

Ηκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. νξίδεηαη ε
07/11/2019, εκέξα Πέκπηε

8.

Ηκεξνκελία έλαξμεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα, νξίδεηαη ε
21/11/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:00 π.κ.

9.

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα, νξίδεηαη
ε 28/11/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:00 π.κ.

10. Οη

δηαγσληδφκελνη

κπνξνχλ

λα

δεηήζνπλ

ζπκπιεξσκαηηθέο

πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο Γηαθήξπμεο κέρξη
ηελ 18/11/2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 π.κ.
11. Ηκεξνκελία

Ηιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ, νξίδεηαη ε

04/12/2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12:00 π.κ.
12. Οη

ζπκκεηέρνληεο

ζην

Δηαγσληζκφ

ππνβάιινπλ

Δγγπεηηθή

Δπηζηνιή

πκκεηνρήο πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
Σχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ήηνη 71.000,00 € Φ 2% = 1.420,00 €,
εθφζνλ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ. Σε πεξίπησζε
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ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κεκνλσκέλν ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο
ζπκκεηνρήο ζα είλαη ίζν κε ην 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηκήκαηνο. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ζα έρνπλ ηζρχ 30 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ.
13. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 300 εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
14. Η

Υξεκαηνδφηεζε

γίλεηαη

απφ

ΔΠΑλΔΚ

2014-2020

ΔΠ

Αληαγσληζηηθφηεηα – επηρεηξεκαηηθφηεηα -θαηλνηνκία, Δξάζε: Εξεπλψ –
δεκηνπξγψ – θαηλνηνκψ, Κσδηθφο έξγνπ: Τ1ΕΔΚ-00284, θαη ηδίνπο Πφξνπο ηεο
Επηρείξεζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.83.0003, ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΕΥΑΛ γηα ηα
νηθνλνκηθά έηε 2019 θαη 2020 θαη ν δηαγσληζκφο αθνξά ζε είδε κε θσδηθνχο CPV
31682210-5, 31720000-9 θαη 45252130-8.
15. Η Καηαθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Πξνκήζεηαο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο

Δηαγσληδνκέλνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο, ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ ηεο ΔΕΥΑΛ θαη
θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηεο
ρακειφηεξεο ηηκήο.
Λάξηζα 06/11/2019
Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ

ΜΑΒΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

