
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 27 Ιουλίου 2015
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή
αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας :

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 59/2007 και το ΠΔ 60/2007 όπως ισχύουν
και με τους όρους της αναλυτικής προκήρυξης.

Η ανάδειξη του αναδόχου παροχής υπηρεσιών θα γίνει υποχρεωτικά στον
Οικονομικό Φορέα ή Κ/ξία που προσέφερε την συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που μνημονεύονται στο τεύχος της
αναλυτικής προκήρυξης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο
διαγωνισμό, ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή
κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον στο αντικείμενο
δραστηριοτήτων τους περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών και τα ίδια ή τα μέλη
τους (επί κοινοπραξιών) διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά
περιγράφονται στα σχετικά άρθρα της αναλυτικής Προκήρυξης.

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες
(600.000,00) ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ 23%), με δυνατότητα άσκησης από την Δ.Ε.ΥΑ.Κ.
του δικαιώματος προαίρεσης για την επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές της
αρχικής σύμβασης, ύψους εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ΕΥΡΩ (μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α).
Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της βασικής σύμβασης και της αξίας των
επιπρόσθετων υπηρεσιών (δικαίωμα προαίρεσης) δύναται να ανέλθει στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) ΕΥΡΩ (μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί, από κάθε διαγωνιζόμενο,
εγγύηση συμμετοχής συνολικού ποσού 12.000,00 Ευρώ η οποία θα απευθύνεται
στην Αναθέτουσα Αρχή, θα έχει χρόνο ισχύος το λιγότερο για διάστημα 300
ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Σε περίπτωση
κοινοπραξίας οι εγγυητικές θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών  της κοινοπραξίας.

Τα τεύχη διατίθενται από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς,
έδρα 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2341029330
(κ.Παραγιός Ιωάννης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΔΑ: ΩΧ22ΟΛΚ8-ΥΡΞ
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Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και δέκα
(10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (δηλ. έως
18 Σεπτεμβρίου 2015), από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είτε ταχυδρομικώς κατόπιν
αίτησής τους, καταβάλλοντας το ποσό των είκοσι  (20 €) ευρώ.

O Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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