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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει
Συνοπτικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το
σύστημα συμπλήρωσης Τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια
με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων ΔΕΥΑΛ» και Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό Είκοσι Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (25.000 €), πλέον ΦΠΑ 24%.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 327 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, οδός Τέρμα
Τυχερού, στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή με ώρα
έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της αναλυτικής
διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, στην Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας
www.deyal.gr. ή/και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών
της ΔΕΥΑΛ στο ισόγειο, οδός Τέρμα Τυχερού – Λάρισα 41222, το αργότερο μία (1)
εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (ώρες Ταμείου: 07:00 π.μ – 13:00 μ.μ). Η παραλαβή και
συμπλήρωση του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από το Τμήμα
προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για
πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στο τηλ. 2410-687181.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν Επιχειρήσεις (Φυσικά και Νομικά
πρόσωπα), αυτόνομες η υπό μορφή σύμπραξης ή ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίες,
εγκατεστημένες στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη - μέλη
της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέλη που
έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι να
ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, να πληρούν τις
νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις και να διαθέτουν την απαιτούμενη
επαγγελματική επάρκεια.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
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ΤΜΗΜΑ 1 : «Ελαστικά Εκσκαπτικών Μηχανημάτων - Ελαστικά Αποφρακτικών
Μηχανημάτων – Ελαστικά Φορτηγών Οχημάτων ≥3.5 tn», εκτιμώμενης αξίας 15.180,00
€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2 : «Ελαστικά Φορτηγών Οχημάτων ≤ 3.5 tn – Ελαστικά Επιβατικών
Οχημάτων», εκτιμώμενης αξίας 9.820,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Προσφορές υποβάλλονται για κάθε ένα ή για όλα τα παραπάνω διακριτά Τμήματα.
Η Κατακύρωση του συνόλου της Προμήθειας σε έναν ή Δύο Διαγωνιζόμενους
Οικονομικούς Φορείς, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ και κριτήριο (για κάθε
ένα διακριτό τμήμα), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
Η Χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΛ, σε βάρος των Κ.Α.
62.07.0031, 62.07.0030, 62.07.0029, 62.07.0033 και 62.07.0034 του Προϋπολογισμού της
ΔΕΥΑΛ για το οικονομικό έτος 2018 και ο διαγωνισμός αφορά σε είδη με κωδικό CPV:
34350000-5 «Ελαστικά Ελαφράς και Βαρέας χρήσεως».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται εφάπαξ,
τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. μέχρι την
14/12/2018, στην ημερήσια εφημερίδα της Λάρισας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αποστέλλεται στα Εμποροβιοτεχνικά Επιμελητήρια .
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. όπως
επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

