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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Πρζβεηασ  (ΔΕΥΑΠ) προκθρφςςει τθ διενζργεια ανοικτοφ 
μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ προμικειασ με τίτλο «ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 2023». 
Κριτιριο κατακφρωςθσ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, για 
υλικά με CPV 44163000-0  όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτο τεφχοσ του Διαγωνιςμοφ.  
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ίδια θ ΔΕΥΑΠ. Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ 
είναι 39.597,22 € χωρίσ ΦΠΑ και βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2023. 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα ζχει ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ μζχρι 31-12-2023. Ο 
διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε 
Συςτθμικό Αρικμό :184936.Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ ςτισ διευκφνςεισ:  https://deyaprevezas.gr/ και 
www.promitheus.gov.gr. 
Περίλθψθ τθσ  Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςε:  

• μία (1) τοπικι εβδομαδιαία εφθμερίδα  

• δφο (2) τοπικζσ θμεριςιεσ εφθμερίδεσ 

Καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ προςφορϊν: 09/03/2023 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα : 15:00.  
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα γίνει ςφμφωνα με το πρότυπο τεφχοσ 
διακιρυξθσ ανοικτισ διαδικαςίασ κάτω των ορίων ςε εφαρμογι του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
με τισ αντίςτοιχεσ προςαρμογζσ των άρκρων του Βιβλίου ΙΙ.  
Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) 
κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και 
κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 
4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ 
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να υποβάλουν ςτον φάκελο τθσ τεχνικι προςφοράσ ςφντομθ τεχνικι 
περιγραφι και Τπεφκυνθ Διλωςθ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ VII του τεφχουσ 
του διαγωνιςμοφ. 

Οι οικονομικοί φορείσ κα υποβάλουν ψθφιακά υπογεγραμμζνο και το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ 
τουσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ IV. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό καταβάλλουν εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςό επτακόςια ενενιντα ευρϊ και ενενιντα λεπτά (790 €).  
Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, κα γίνονται ςτο 
διαδικτυακό τόπο υποβολισ προςφοράσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Στοιχεία Ανακζτοντα Φορζα : Δ/νςθ: Λ. Ειρινθσ 28, 48100, Πρζβεηα.  
Ε-mail : deyapre@otenet.gr , deyapre@gmail.com 
Τθλζφωνο επικοινωνίασ : 2682024629, 2682024181  
Fax επικοινωνίασ : 2682089445 
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