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ΑΔΑ: ΩΕΜ8ΟΡΦΧ-Β2Π

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ –
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΜΤΚΟΝΟΤ (Δ.Ε.Τ.Α.Μ.)
Μύκονος, 06/08/2015
Αρ. πρωτ. : 2411

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μυκόνου
(Δ.Ε.Τ.Α.Μ.) λαμβάνοντας υπόψη του την υπ. αρ. 60/2015 (ΑΔΑ: ΩΒ26ΟΡΥΦ-9Ο9)
απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της Δ.Ε.Τ.Α. Μυκόνου,
προκηρύσσει
την Διενέργεια Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες
προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, για την ανάθεση του έργου «Μεταφοράς στερεών αποβλήτων ( ιλύος εσχαρισμάτων) από τα αντλιοστάσια λυμάτων - Βιολογικού Καθαρισμού
Μυκόνου στo Φ.Τ.ΣΑ. Δήμου Μυκόνου» με διάρκεια εκατό (100) ημέρων και
προϋπολογισμό μελέτης ύψους 22.000,00 €, εκτός του Υ.Π.Α.
Η μελέτη 4/2015 θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους (εφόσον
ζητηθούν έγκαιρα), από τα γραφεία της Δ.Ε.Τ.Α. Μυκόνου Πλατεία Αγίας Μονής

Μύκονος τ.κ. 84600 με τηλέφωνα 2289023494 και 24910 και fax : 2289026959 , κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που
εκτελούν έργα μεταφοράς στερεών αποβλήτων (ιλύος - εσχαρισμάτων)
και
διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν
εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες σε Ο.Σ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό υπολογίζεται στο 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Υ.Π.Α., ήτοι 510,40 €.
Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα μα τις διατάξεις των : Π.Δ.28/80,
Π.Δ. 60/07, Ν. 3463/2006, ΚΤΑ 114218/97, Π.Δ. 310/96, Ν. 3414/05, Ν3861/2010.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Τ.Α.Μ.) στην διεύθυνση Αγίας Μονής Μύκονος, την
20/08/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ως
ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών ορίζεται 10:30 π.μ.
Μύκονος, 06/08/ 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α.Μ.
Μιχάλης Ιακ. Ζουγανέλης

