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Έδεςςα, 15-02-2021 

Αρ. Πρωτ.  225 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2021 

Η Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ και Αποχϋτευςησ Έδεςςασ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) που ϋχει την ϋδρα τησ ςτην 

οδό 18ησ Οκτωβρύου 18, Τ.Κ. 582 00, ςτην Έδεςςα 

προκηρύςςει 

Συνοπτικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ με το ςύςτημα ςυμπλόρωςησ τιμολογύου και με 

κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, 

χαμηλότερη τιμό επύ των τιμών του ενδεικτικού προώπολογιςμού, βϊςει των διατϊξεων του ϊρθρου 

327 του Νόμου 4412/2016 «Περύ Δημοςύων Συμβϊςεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών» για την 

προμόθεια με CPV 44160000-9 και τύτλο «Προμόθεια υδραυλικού υλικού για το ϋτοσ 2021» ςυνολικού 

προώπολογιςμού € 59.992,79€ πλϋον Φ.Π.Α.  

Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η Παραςκευή 26-

2-2021και ώρα10:00 π.μ.  

Στη δημοπραςύα γύνονται δεκτού αναγνωριςμϋνοι προμηθευτϋσ ό καταςκευαςτϋσ του 

δημοπρατούμενου αντικειμϋνου, του εςωτερικού ό εξωτερικού, που εξαςκούν επϊγγελμα ςχετικό με 

το εύδοσ που γύνεται η δημοπραςύα και εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα οικεύα εμποροβιομηχανικϊ 

επιμελητόρια.  

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 

πρόςωπα και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα 

ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 

ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με 

την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, καθώσ και  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 

ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 

ςυμβϊςεων. 

Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.  

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν 
απαιτεύται να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό τησ προςφορϊσ .   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν γνώςη τησ διακόρυξησ και των τευχών δημοπρϊτηςησ μετϊ 

από επικοινωνύα τηλεφωνικό (τηλ. 23810-25555) ό ηλεκτρονικό (texniko@deyae.info)ό / και να τα 
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παραλϊβουν από τα γραφεύα τησ ΔΕΥΑE το αργότερο μύα (1) εργϊςιμη ημϋρα πριν από την 

ημερομηνύα διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ. Για πληροφορύεσ ςχετικϊ με 

τουσ όρουσ του διαγωνιςμού μπορούν να επικοινωνούν ςτο τηλ. 23810-25555 (αρμόδιοσ υπϊλληλοσ: 

Μπύνοσ Αναςτϊςιοσ) 

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των 

προςφορών εύναι εκατόν εύκοςι (120) ημϋρεσ, από την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. 

Η προμόθεια  χρηματοδοτεύται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.    

ΔΕΝ προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο.   

Το αποτϋλεςμα του διαγωνιςμού θα εγκριθεύ από το Διοικητικό Συμβούλιο τησ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.Σ. τησ ΔΕΥΑΕ 

 

Χατζόγλου Ιωϊννησ 
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