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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Γρ. Νικολαΐδη 2,  532 00  Αμύνταιο
 +30- 23860-23125, Fax : 23860-20065
E-mail: detepa@otenet.gr, Url: www.detepa.gr

Ημερομηνία: 17.02.2016

Αρ. Πρωτ.: 223

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΥΥ ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΤΤΟΟΥΥ ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ

ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑΣΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.),

προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας:

«Συντήρηση – Έλεγχος Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Τηλεθέρμανσης
Αμυνταίου»

Προϋπολογισμού 406.667,99€ (προ Φ.Π.Α.)

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί στους χώρους των εγκαταστάσεων της Τ/Θ, στους οικισμούς Αμυνταίου,

Φιλώτα και Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου, καθώς και στο χώρο των αντλιοστασίων

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τον Έλεγχο Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Τηλεθέρμανσης,

τον Χειρισμό του Εξοπλισμού των αντλιοστασίων – θερμοδοχείων σε συνεχή και άμεση συνεννόηση με

το αρμόδιο προσωπικό του ΑΗΣ Αμυνταίου- Φιλώτα για την ομαλή και αδιατάρακτη λειτουργία των

αντλιοστασίων και του συστήματος και την επίτευξη των απαραίτητων ρυθμίσεων και παραμέτρων,

καθώς και τη συντήρηση εγκαταστάσεων (αντλιοστάσια, θερμοδοχεία, δίκτυο μεταφοράς και

διανομής οικισμών Αμυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας και θερμικοί υποσταθμοί καταναλωτών).

Η υπηρεσία  χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών δημοσίων Συβάσεων / Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από 26-02-2016 έως 17-03-2016 και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 23η Μαρτίου ημέρα

Τετάρτη και ώρα   09:00 π.μ., η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρμας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συβάσεων / Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες

αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, αρκεί να διαθέτουν εμπειρία και γνώση για την υπηρεσία

του παρόντος διαγωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την

εκτέλεση της υπηρεσίας.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας

του διαγωνισμού.
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Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που

ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού

8.133,36 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του

χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, η οποία
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συμβάσεως, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ μήνες (18μήνες) από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού ηλεκτρονικά:

• Από την ιστοσελίδα της ΔΕΤΕΠΑ: www.detepa.gr

• Από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Τα σχετικά αιτήματα ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο

του διαγωνισμού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.

ΑΑΜΜΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙΟΟ,, 1177..0022..22001166

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΤΕΠΑ

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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