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οικονοµικής
Παρακολούθηση πόσιµου νερού ∆.Ε. Περάσµατος ».

προσφοράς

για

την

Η ∆.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 328 και
την παρ.3 του άρθρου 330 του Ν.4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε έγγραφη,
σφραγισµένη
οικονοµική προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για την
παρακολούθηση πόσιµου νερού ∆.Ε. Περάσµατος.
Η ζητούµενη υπηρεσία αφορά στη δειγµατοληψία και ανάλυση δειγµάτων
πόσιµου νερού όλων των οικισµών της ∆ηµοτικής Ενότητας Περάσµατος (Τοπικές
Κοινότητες Αγίου Βαρθολοµαίου, Αµµοχωρίου, Άνω Υδρούσης, Ατραπού,
∆ροσοπηγής, Κολχικής Λεπτοκαρυών, Περάσµατος, Κάτω Βεύης ,Πολυποτάµου,
Τριανταφυλλιάς, Τροπαιούχου, Κάτω Υδρούσης, Φλαµπούρου ), όπως αυτά
περιγράφονται στην αριθµ. 814/07-02-2017 Μελέτη της ∆.Ε.Υ.Α.Φ.
Η Μελέτη αφορά σε αναλύσεις δειγµάτων πόσιµου νερού, που καλύπτουν
τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. για την παρακολούθηση του πόσιµου νερού στη
∆ηµοτική Ενότητα Περάσµατος ∆ήµου Φλώρινας, κατά την ΚΥΑ Υ2/2600/2001
ΦΕΚ 892Β/11.7.2001 και την τροποποίησή της ∆ΥΓ2/Γ.Π./2007 ΦΕΚ
630Β/26.4.2007, για ένα έτος.
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την παραπάνω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό
7.000,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.
Όλες οι αναλύσεις, σύµφωνα µε την αναφερόµενη Νοµοθεσία, πρέπει να
πραγµατοποιηθούν σε διαπιστευµένα από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης,
εργαστήρια.
Η δειγµατοληψία και αποστολή των δειγµάτων θα διενεργηθούν από
διαπιστευµένο δειγµατολήπτη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους βασικούς κανόνες
και τα ισχύοντα πρότυπα δειγµατοληψίας.
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης υπηρεσίας για την παρακολούθηση πόσιµου
νερού ∆.Ε. Περάσµατος είναι η οικονοµική προσφορά να καλύπτει τα παραπάνω

ζητούµενα (απαραίτητα πιστοποιητικά για την ανάληψη της υπηρεσίας) και να είναι
συµφέρουσα για τη ∆.Ε.Υ.Α.Φ. από οικονοµική άποψη.
Η προσφορά υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. , σε σφραγισµένο
φάκελο, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία σας και ο τίτλος της υπηρεσίας.
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούµε, µαζί µε την οικονοµική προσφορά σας, να µας αποστείλετε και τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά όλους και ιδίως: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ)στις περιπτώσεις ανωνύµων
εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β.Φορολογική Ενηµερότητα
γ.Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26 -05-2017, ηµέρα
Παρασκευή .
Εσωτερική ∆ιανοµή: .
-Τεχνική Υπηρεσία
-Βιολογικός Καθαρισµός
-Οικ. Υπηρεσία
-Γραµµατεία
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