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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΔΑ: 6ΠΓ9ΟΡ8Ζ-Ω9Δ

Ζάκυνθος 09/08/2019
Αριθ. Πρωτ: 4457

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων
του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
για την προμήθεια με CPV35113400-3 και τίτλο «Προμήθεια Ένδυσης Έτους 2019»
συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τριών
χιλιάδων εξακοσίων
πενήντα ευρώ
(23.650,00€) πλέον Φ.Π.Α και είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ
(29.326,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 189/2019 απόφαση του Δ.Σ της
ΔΕΥΑΖ.
Οι δαπάνες της προμήθειας χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΖ: Κ.Α. 60.02.02,
54.00.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης
της παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ έδρα της
Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. (Διον. Ρώμα – Κτίριο ΞΕΝΙΑ – Ζάκυνθος)
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή
αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν
επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ
Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr), και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ζακύνθου
www.zakynthos.gov.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε
ενδιαφερόμενος.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το Γραφείο Μελετών Έργων και Ανάπτυξης
της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 26950 43811 εσωτ. 5,
email: deyazak@gmail.com – Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Μούσουρα Ιουστίνη, γραφείο 8.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επαναλήψεών της, βαρύνουν τον
πάροχο, ο οποίος υπόκειται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.
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