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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η

∆ηµοτική

Επιχείρηση

Ύδρευσης

Αποχέτευσης

Χερσονήσου

(∆ΕΥΑΧ) προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για
την ανάθεση υπηρεσίας µε τίτλο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
∆.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ¨ µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση
ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της
µελέτης.
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι µε την
υπ’ αριθµόν 36/2015

απόφαση του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι
58.450,00€ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τους κωδικούς 61.90.11.02
¨Αποφράξεις-Καθαρισµός

Αντλιοστασίων¨

και

61.90.15.02

¨Μεταφορές

Λυµάτων µε Βυτία¨ του προϋπολογισµού του έτους 2015.
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στις 25 Μαΐου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
10:00 (λήξη προσφορών).
Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού Προµηθειών της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου και του υπ’ αριθµ. Π.∆.
28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».
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∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν επάγγελµα σχετικό µε
το αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών και αντιπρόσωποι των παραπάνω
φυσικών ή νοµικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα,
παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή
συµµετοχής αξίας 1169,00€, µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων που θα
απευθύνεται στη ∆ΕΥΑ Χερσονήσου.
Οι ενδιαφερόµενοι , προκειµένου να συµµετέχουν στον διαγωνισµό, θα
πρέπει να παραλάβουν από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου, το
Έντυπο Προσφοράς, υπογεγραµµένο από τον ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ
Χερσονήσου, καθώς και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης, έως και την Πέµπτη
21-05-2015 και ώρα 14:00µ.µ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες
στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου, Βιολογικός Καθαρισµός Μαλίων, Θέση
Λούτρες Μαλία και στο τηλ. 2897032407 (κα. Κυπράκη Ειρήνη, εσωτ. 4). Η
δαπάνη της δηµοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισµού
βαρύνει τον ανάδοχο.

ΜΑΛΙΑ
Μάιος 2015

Ο Πρόεδρος
της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου

Αργυράκης Νικόλαος

