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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» 
 
 

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 13-184/02-07-2019  απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 
σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης και υδραυλικών εξαρτημάτων έτους 2019.  
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση. 
 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00 
€ πλέον Φ.Π.Α. 24%,  θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς  Κ.Α.Ε. 25.05.04 
και υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία τμήματα ως εξής: 
 ΤΜΗΜΑ 1 : ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ αξίας 18.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
 ΤΜΗΜΑ 2 : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ αξίας 18.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.. 
 ΤΜΗΜΑ 3 : ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ αξίας 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
Κωδικοί (CPV) : 44161200-8 (Σωλήνες ύδρευσης) 44163130-0 (Αγωγοί αποχέτευσης), 
44163200-2 (Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών), 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα 
σωληνώσεων), 44167300-1 (Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων) 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για όποιο ή όποια  τμήματα 
επιθυμεί και για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος του κάθε τμήματος, 
όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής βάσει 
των διατάξεων  του  άρθρου 302 ,του ν.4412/2016). 
 
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς,  κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
www.deyak.gr, στη διαδρομή :  Διαγωνισμοί -> Διαγωνισμοί 2019 -> ΙΟΥΛΙΟΣ 2019. 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
   
 
   

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 

                Πογέλης Ανέστης 
       Μηχανολόγος Μηχανικός 
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