
 

  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Α∆Α : ΩΤΓΗΟΚΠΛ-3ΝΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                  Μυτιλήνη, 29-09-2015 
              ΛΕΣΒΟΥ 
Αριθ. Μελέτης : 28/ 2015      Αριθ. πρωτ.  6778 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. Η ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας : «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εµφακέλωση και 
Αποστολή Λογαριασµών ∆ΕΥΑΛ», ενδεικτικού προϋπολογισµού 380.800,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) 

 
2. Χρηµατοδότηση: Η υπηρεσία χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΛ (Κ.Α. 62.03.002.00 και 

Κ.Α. 62.03.002 .01) µε συνολική πίστωση 50.000,00 για το έτος 2015.  
 
3. Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 

(∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, Τεχνική Έκθεση, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές - 
Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς, Ενδεικτικό Προϋπολογισµό) και το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, 
είτε από τα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ µέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, είτε από την επίσηµη 
ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr). 
Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ στο τηλέφωνο : 22510-24444, αρµό-
διος υπάλληλος : κ. Αναστασίου Νικ. τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (fax επικοινωνίας : 22510-40121). 

 
4. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού : Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τρίτη 20-10-2015 και 

ώρα 11.00 π.µ.(ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) έως 11.30 π.µ. (ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών) στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη – 1

ος
 όροφος) ενώπιον 

αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο 

µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού στο πρωτόκολλο της ∆ΕΥΑΛ.  
 
5. Κριτήριο κατακύρωσης : Η χαµηλότερη τιµή ανά λογαριασµό κατανάλωσης νερού. 
 
6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά : 

Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις που : 
 

α)Έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους – µέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική 
τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της ΕΕ, των χωρών του 
ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσε-
ων του ΠΟΕ και ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το δηµοπρατούµενο αντικείµενο, παρέχοντες 
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική Ένωση. 
β) πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/12 για την άσκηση ταχυδροµικών δραστηριοτήτων 
γ) διαθέτουν ειδική άδεια από την ΕΕΤΤ και 
δ) πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και µπορούν να παρέχουν ταχυδροµικό 
έργο, χωρίς καµία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής, µε συγκεκριµένη συχνότητα. 

 
7. Απαιτούµενες εγγυήσεις : Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-

στολής ύψους 7.616,00 € που θα απευθύνεται στη ∆ΕΥΑΛ. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής πρέ-
πει να έχουν χρόνο ισχύος µεγαλύτερο των πέντε (5) ηµερολογιακών µηνών, ήτοι τουλάχιστον µέχρι 
και τις 20-3-2016. 

 
8. Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν επί  τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες από 

την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
9.   Προθεσµία παροχής της υπηρεσίας : Η συνολική συµβατική προθεσµία για την παροχή της υπηρε-

σίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ηµερολογιακούς µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής 
της σύµβασης. 
 

10. Κατακύρωση δηµοπρασίας :Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ. 
 

 Μυτιλήνη, 29 Σεπτεµβρίου 2015  
 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
 
 

∆ηµήτρης Ακριώτης 



 

  
  

 
 



∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας έργου τύπου Β 
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