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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ζακύνθου ανακοινώνει
ότι προκηρύσσεται δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για
την μελέτη με τίτλο: «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας
σημείων υδροληψίας ύδατος ΔΕΥΑ Ζακύνθου, που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής
προσφορών
03/06/2022 ώρα 14.00 μ.μ.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής
Αποσφράγισης Προσφορών
08/06/2022 ώρα 10.00 πμ.

ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες: Μούσουρα Ιουστίνη,
τηλ. 26950 43811 εσωτ.5
Επικοινωνία: ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ. Ρώμα 1 - Ξενία – ΖΑΚΥΝΘΟΣ - T.K. 29100
Τηλ.: 26950 43811 εσωτ.5
ΦΑΞ : 26950 24099
Ηλ.ταχ: deyaz@gmail.com
Διαδικτυακή πύλη του Δήμου
Ζακύνθου:www.zakynthos.gov.gr

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 227.483,75 € άνευ ΦΠΑ 24 %
(ήτοι συνολικά μετά ΦΠΑ € 282.079,85 €). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το
Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων 2014-2020». Η δαπάνη θα
βαρύνει την με Κ.Α. 12.10.23 και 54.00, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2022.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών
δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου, στη διεύθυνση (URL) :
www.zakynthos.gov.gr, και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
που θα απευθύνεται στην ΔΕΥΑ Ζακύνθου, ίση με το 2% επί προϋπολογισθείσας δαπάνης
εκτός ΦΠΑ κα ανέρχεται στο ποσό των 4.550,00 ευρώ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της πράξης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις μήνες (24) από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Aνάδοχο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

