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Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΗΝΗ

Πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο της ταμηλότερης
τιμής στο σύνολο των ζητούμενων σπηρεσιών, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο ππεξεζίαο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΔΣΟΤ 2019».
ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 62.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Μεζζήλεο
(Γεκαξρείν Γήκνπ Μεζζήλεο, Γεκάξρνπ Π. Πησρνύ & Μεηακόξθ. Σσηήξνο, Μεζζήλε, Ιζόγεην),
ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Η εμεπομενία λήξερ ςποβολήρ ηων πποζθοπών ζην παξαπάλσ αξκόδην όξγαλν,
νξίδεηαη ζηιρ 28/03/2019 εμέπα Πέμπηε κε ώξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζηηο 13:15.
Φξόλνο έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο διαδικαζίαρ αποζθπάγιζερ ησλ πξνζθνξώλ
από ην παξαπάλσ αξκόδην όξγαλν, οπίδεηαι ζηιρ 28/03/2019 εμέπα Πέμπηε και ώπα 13:30
Τν ύςνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο
εθηόο ΦΠΑ .
Σην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαη ελώζεηο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.
Υπονική διάπκεια ιζσύορ ηερ ζύμβαζερ: ΕΧ 31/03/2020
Ανηίγπαθα ηων ηεςσών ηος παπόνηορ διαγωνιζμού παπέσονηαι από ηο site ηερ
Δ.Ε.Τ.Α.Μ.: www.deyamessinis.gr
Η παξνρή ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (8.00π.κ – 14.30 κ.κ.)
έσο θαη κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ από ηνλ
αξκόδην ππάιιειν θ. Κνύηε Βαζηιηθή ζην ηει. 27223-60124.
Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηόζν ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο όζν θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ
δεκνπξαζηώλ βαξύλεη ηνλ κεηνδόηε (αξζ. 46 ηνπ Ν.3801/2009).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΗΝΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΧΝ
1) Ιζηνζειίδα Γ.Δ.Υ.Α. Μεζζήλεο www.deyamessinis.gr
2) Πξόεδξνο θαη Μέιε γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ γηα ζέκαηα πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, πιελ
ηελ αμηνιόγεζε ελζηάζεσλ ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
3) ΓΙΑΥΓΔΙΑ
4) Δθεκεξίδα «ΦΩΝΗ» (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Ε.Δ.
1) Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Γ.Δ.Υ.Α Μεζζήλεο
2)Φάθεινο πξνκήζεηαο
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