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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης
συνολικής τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.340,48 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης (Μεταμόρφ. Σωτήρος,
Μεσσήνη, Α’ όροφος, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στη Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης
στην διεύθυνση: Μεταμόρφωση Σωτήρος, 24200 Μεσσήνη και θα λαμβάνονται με απόδειξη, με την
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης μέχρι
την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ώρα 13:00 και θα είναι σφραγισμένες και
γραμμένες εξολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της
Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, ορίζεται στις 23-04-2019 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών
στις 13:00.
Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
από το αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 23-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15.
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ .
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων.

Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης (προθεσμία εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης
προμήθειας): ENAΣ ( 1 ) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
(Στην περίπτωση προμήθειας): Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να
παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16.
Προβλέπεται Δικαίωμα προαίρεσης (option) του Δήμου Μεσσήνης, για την δέσμευση του
αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων αυτών της υπ’ αρ.
1306-19/2019 μελέτης του Δήμου Μεσσήνης, σε μέγιστο ποσοστό 15%, με τιμή μονάδας, την
προσφερόμενη

τιμή

μονάδας

στις

αρχικές

ποσότητες

και

με

τη

σύναψη

αντίστοιχης

συμπληρωματικής σύμβασης.
Αντίγραφα των τευχών του παρόντος διαγωνισμού παρέχονται από το site της ΔΕΥΑ
Μεσσήνης: www.deyamessinis.gr
Η παροχή σχετικών πληροφοριών γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00π.μ –
2.30μ.μ) έως και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, από την αρμόδια υπάλληλο κ. Κούτη Βασιλική τηλ. 2722360124.
Τα έξοδα δημοσιεύσεων της παρούσας περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο
(άρθρο 46 του Ν.3801/2009).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Εφημερίδα «ΦΩΝΗ» (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) με την παράκληση να δημοσιευθεί η περίληψη μία φορά και
να αποσταλούν δύο (2) αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας της.
2) Ιστοσελίδα ΔΕΥΑ. Μεσσήνης www.deyamessinis.gr
3) Μέλη επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών
4) ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

