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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

(ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΙΙ ΣΟΤ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

 Προμήθειασ ανταλλακτικών και εργαςίεσ για την επιςκευή μεταφορικών μζςων , 
μηχανημάτων ζργων & λοιποφ κινητοφ εξοπλιςμοφ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 

 

Η Δημοτική Επιχείρηςη Υδρευςησ Αποχζτευςησ Χαλκίδασ ( Δ.Ε.Τ.Α.Χ.) 

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 

 

υνοπτικό Διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργαςίεσ για την 
επιςκευή μεταφορικών μζςων , μηχανημάτων ζργων & λοιποφ κινητοφ εξοπλιςμοφ Δ.Ε.Τ.Α.Χ.», με προχπολογιςμό 
ποςοφ πενιντα εννζα χιλιάδων εννιακοςίων ευρϊ (59.900,00 €) χωρίσ το Φ.Π.Α, και με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 311 του Ν. 4412/2016. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερωκοφν για το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ από τθ διαδικτυακι Πφλθ του 
Κ.Η.Μ.Δ.Η.. www.promitheus.gov.gr , αλλά και τθν Ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑ Χαλκίδασ www.deyax.gr . 

(πλθροφορίεσ: Μαςτρογιάννθ  Ελζνθ , τθλ.: 2221062615  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ). 

Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 26/09/2017 και ϊρα 10:00. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 
ςφςτθμα. 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV)   

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

34300000-0 

34432000-4 

50100000-6 

Ππομήθεια ανταλλακτικών και 
επγασίερ για την επισκεςή 
μεταυοπικών μέσων , 
μησανημάτων έπγων & λοιπού 
κινητού εξοπλισμού 

59.900,00 

 

Ο κωδικόσ NUTS  για τον κφριο τόπο εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι : EL642  

Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι για όλα τα είδθ τθσ προμικειασ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
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α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I 
τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, 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 ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ είναι οι διαγωνιηόμενοι να αςκοφν επάγγελμα ςχετικό με το δθμοπρατοφμενο αντικείμενο, 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα οικεία  επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα, να πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και 
τεχνικζσ προχποκζςεισ και να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια. 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Δ.Ε.Τ.Α.Χ., ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου (Δ..) με αρικμό 160/2017 (ΑΔΑ: 70ΦΛΟΕΚΜ-ΝΓΣ). Η ςυνολικι δαπάνθ για τθν Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργαςίεσ για την επιςκευή μεταφορικών μζςων , μηχανημάτων ζργων & λοιποφ κινητοφ 
εξοπλιςμοφ Δ.Ε.Τ.Α.Χ.  προχπολογίηεται ςτο ποςό των Εβδομήντα Σεςςάρων Χιλιάδων Διακοςίων Εβδομήντα Ζξι 
Ευρώ  (74.276,00 € ) με Φ.Π.Α., *59.900,00 € + ΦΠΑ 24% 14.376,00 €+,  θ οποία προβλζπεται να καλυφκεί από ίδιουσ 
πόρουσ ,   εκ των οποίων ποςό 44.020,00 € *35.500,00 € + ΦΠΑ 24% 8.520,00 €+ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό οικ. 
ζτουσ 2017 και ποςό 30.256,00 € *24.400,00 € + ΦΠΑ 24% 5.856,00 €+ τον προχπολογιςμό οικ. ζτουσ 2018, ςτουσ Κ.Α. 
620703 , 620702 και 54006224.        

. 

 

 

ΧΑΛΚΙΔΑ      06 / 09   / 2017 

 

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 

 

 

 

ΑΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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