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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση  ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς,  
Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2019» 

 
1. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 10-148/16-05-2019 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου διενεργεί  συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα για την 

Προμήθεια «Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση  ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς,  

Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2019», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα 

διενεργηθεί στις 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ 

Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση. 

2. Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια χημικών ανέρχεται στο ποσό των  49.810,00€  πλέον ΦΠΑ 

24% (11.954,40€), συνολικής αξίας με ΦΠΑ  61.764,40€,  η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ 

Κιλκίς και υποδιαιρείται στα κάτωθι τέσσερα τμήματα ως εξής.  

 ΤΜΗΜΑ 1:Υποχλωριώδες νάτριο 45.000,00 kg εκτιμώμενης αξίας 9.450,00€. 

 ΤΜΗΜΑ 2:Υποχλωριώδες ασβέστιο 190,00 kg εκτιμώμενης αξίας 760,00€. 

 ΤΜΗΜΑ 3:Kατιονικός πολυηλεκτρολύτης 12.000,00 kg εκτιμώμενης αξίας 27.000,00€. 

 ΤΜΗΜΑ 4:Χλωριούχο πολυαργίλιο 45.000,00 kg εκτιμώμενης αξίας 12.600,00€. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για όποιο ή όποια τμήματα επιθυμεί και για το σύνολο 

της ποσότητας ανά τμήμα. 

3.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα υλικού. 

4.Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 25.05.01(ΧΗΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ) 
του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2019. Σχετικοί κωδικοί  CPV: 24312220-2 (Υποχλωριώδες 
νάτριο), 24957000-7 (Χημικά πρόσθετα), 24958200-6 (Κροκιδωτικά μέσα), 24312123-2 (Πολυχλωριούχο αργίλιο) 
5. Εγγυητική συμμετοχής: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη), από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες ημέρες καθημερινά, 

από 7:30’ έως 13:30’ είτε από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας: www.deyak.gr,  στη διαδρομή : ► Διαγωνισμοί ► 

Διαγωνισμοί 2019 ► ΜAΪΟΣ 2019. 

7.Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 

Σισμανίδης Δημήτριος 
Δήμαρχος Κιλκίς 

 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
ΑΔΑ: 6ΛΟ9ΟΛΚ8-ΗΘΙ


		2019-05-20T14:26:20+0300
	Athens




