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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την υπηρεσία με τίτλο:

«Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση του πόσιμου
νερού του Δήμου Τριφυλίας»
Η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας διακηρύττει ότι την 05 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00 π.μ. ,λήξη παράδοσης των προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην
έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. (Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία) θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση του
πόσιμου νερού του Δήμου Τριφυλίας».
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας με βάση τη μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας, ανέρχεται στο ποσό των
30.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 37.200,00 ευρώ ( με Φ.Π.Α.).
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού θα αναρτηθεί με ηλεκτρονική μορφή
στην διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
http//www.promitheus.gov.gr
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας http//www. dimostrifylias.gr/deya
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού εκτός
του Φ.Π.Α . δηλαδή εξακόσια ευρώ (600,00ευρώ).Η διάρκεια της εγγύησης συμμετοχής θα είναι
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η σχετική
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους 2019-2020
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας,
αρμόδιος υπάλληλος κα. Ψιλογαλάνη Παναγιώτα (τηλ.:2761062130), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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