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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καλείστε την 24/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
προκειμένου να υποβάλετε προσφορά για την επιλογή και ανάδειξη αναδόχου-ων της
υπηρεσίας «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ)» ,
προϋπολογισμού: 50.000 € σύμφωνα με την υπ’αριθμ: 156/2021 της 14/07/2021 Απόφαση
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία,
θα διεξαχθεί την 31/08/2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα υπηρεσία υποδιαιρείται στις κάτωθι δύο ομάδες με τίτλο:
ΟΜΑΔΑ 01.

Ηλεκτροτεχνικές εργασίες
(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων),
CPV: 50532100-4, εκτιμώμενης αξίας 16 .200 ,00€ πλέον Φ.Π.Α .

ΟΜΑΔΑ 02.

Επισκευές αντλιών και εργασίες επί των αντλιοστασίων,
(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών),
CPV: 50510000-3, εκτιμώμενης αξίας 33 .800 ,00€ πλέον Φ.Π .Α .

Γίνονται δεκτές προσφορές σε μία ή δύο ομάδες. Ο μειοδότης/μειοδότες αναδεικνύονται
ανά ομάδα ή στο σύνολο εφόσον μειοδοτήσει και στις δύο ομάδες.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, ή συνεταιρισμοί, ή
ενώσεις οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα (ανά ομάδα) :
Για την ΟΜΑΔΑ 01 :
Αδειούχοι ή πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι Δ.Ε. ή Τ.Ε. που διαθέτουν επαγγελματικό εργαστήριοπεριελίξεις ηλεκτρικών μηχανών ,είναι γραμμένοι στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας τους
και δεν αποκλείονται για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι
έχουν το δικαίωμα ασκήσεως της δραστηριότητας που δημοπρατείται.

Για την ΟΜΑΔΑ 02:
α. Αδειούχοι ή πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι Δ.Ε ή Τ.Ε. οι οποίοι διαθέτουν
μηχανουργείο- επαγγελματικό εργαστήριο, είναι γραμμένοι στο επαγγελματικό μητρώο της
χώρας τους και δεν αποκλείονται για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα ασκήσεως της δραστηριότητας που δημοπρατείται.
β. Γερανοφόρο όχημα σε αυτοκίνητο τουλάχιστον 3.5 τόνων μικτό βάρος για την άμεση
επέμβαση και μεταφορά στο σημείο επισκευής.
Η επιλογή θα γίνει με βάση την χαμηλότερη προσφορά, εφ'όσον τηρούνται τα τυπικά
προσόντα.
1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται:
α. Για την Ομάδα 01 στο ποσό των 324,00 € ( 2% του συνόλου του προϋπολογισμού της
Ομάδας),
β. Και για την Ομάδα 02 στο ποσό των 676,00 € (2% του συνόλου του προϋπολογισμού της
Ομάδας),
Στην περίπτωση που

κάποιος υποψήφιος καταθέσει προσφορά και για τις δύο Ομάδες η

εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.000,00 € (2% του συνόλου του προϋπολογισμού)
και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του
Τ.Π.&Δ. που θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και να λαμβάνουν γνώση των τευχών της μελέτης.

Ναύπλιο, 02/08/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

