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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

  Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 14-197/25-07-2019 με ΑΔΑ: ΨΛ48ΟΛΚ8-Ψ2Θ απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται  συνοπτικός  διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο 
Επιμελητήριο με  αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  22-08-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ 
Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.  
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των, 58.500,00 Ευρώ, χωρίς  τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 25.06.01 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 
του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2019. 
Kωδικοί  CPV : 44111000-1 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ), CPV: 44316000-8 (ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ).   

O διαγωνισμός αποτελείται από δύο ομάδες υλικών: 

1. ΟΜΑΔΑ Α' ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
2. ΟΜΑΔΑ Β' ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ  προϋπολογισμού 18.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε για την ομάδα Α (για το σύνολο των ειδών 
αυτής), είτε για την ομάδα Β (για το σύνολο των ειδών αυτής), είτε για τις ομάδες Α και Β (για το σύνολο των 
ειδών αυτών). 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά άθροισμα τιμών μονάδας ειδών ανά τμήμα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 311 του 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 , προσφέρονται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 
1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμα 
για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : (www.deyak.gr, ►  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2019 ► ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019. 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
  

Πογέλης Ανέστης 

 

 

Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
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