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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ & ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ
ΛΑΡΙΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Λ.)
ΣΕΡΜΑ ΣΤΧΕΡΟΤ
41222 ΛΑΡΙΑ

Α.Π. 7707
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Η Δημοτική Επιχείρηςη Υδρευςησ και Αποχζτευςησ Λάριςασ (Δ.Ε.Τ.Α.Λ.) που ζχει την ζδρα
τησ ςτη Λάριςα (οδόσ Σζρμα Συχεροφ)
Προκηρφςςει
υνοπτικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ με το ςφςτημα ςυμπλήρωςησ
τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεςησ τησ ςφμβαςησ την πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομική άποψη προςφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμϊν του ενδεικτικοφ
προχπολογιςμοφ, βάςει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί
Δημοςίων υμβάςεων Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν» για την Τπηρεςία με CPV
50334400-9 και τίτλο :
«ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ
ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΕΤΑ ΛΑΡΙΑ»
προχπολογιςμοφ ςαράντα τριϊν χιλιάδων ευρϊ (43.000,00) € πλζον Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςτη Λάριςα ςτα γραφεία τησ Δ.Ε.Τ.Α.Λ., οδόσ Σζρμα
Συχεροφ, την 23η του μήνα επτεμβρίου του ζτουσ 2019, ημζρα Δευτζρα με ϊρα ζναρξησ
τησ παραλαβήσ των προςφορϊν την 10.00 π.μ. και ϊρα λήξησ την 10.30 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςη τησ διακήρυξησ και των τευχϊν
δημοπράτηςησ ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. (httt://www.deyal.gr) η/και να τα
παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματοσ προμηθειϊν τησ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. ςτο ιςόγειο, οδόσ
Σζρμα Συχεροφ, Λάριςα, ΣΚ 41222, το αργότερο μία (1) εργάςιμη ημζρα πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ (ϊρεσ ταμείου ΔΕΤΑΛ
7.00’–13.00’).
Η παραλαβή και ςυμπλήρωςη του εντφπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ από το Σμήμα
προμηθειϊν τησ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. είναι υποχρεωτική για τη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό. Για
πληροφορίεσ ςχετικά με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ μποροφν να επικοινωνοφν ςτα τηλ.
2410-687181, 2410-281734, Νίκο Γκουγκουλιά, Χλζτςη Αλζξανδρο
Οι προςφορζσ ςυντάςςονται και υποβάλλονται ςτην Ελληνική γλϊςςα.
Για τη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό δεν απαιτείται εγγφηςη ςυμμετοχήσ.
ΔΗΜΟΙΕΤΗ: Η παροφςα Περίληψη Διακήρυξησ δημοςιεφεται εφάπαξ, τουλάχιςτον δζκα
(10) ημζρεσ πρίν την διενζργεια του διαγωνιςμοφ δηλ. μζχρι την 13/9/2019 ςτην ημερήςια
εφημερίδα τησ Λάριςασ «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ»
Αποςτζλλεται ςτα Εμποροβιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθηνϊν, Θεςςαλονίκησ και Λάριςασ.
Αναρτάται ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων ςτα κεντρικά γραφεία τησ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. όπωσ επίςησ και
ςτο διαδίκτυο ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και ςτο ΚΗΜΔΗ.
Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.. τησ ΔΕΤΑΛ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΦΦΕ

