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Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ 
διακηρύσσει ότι: 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) προκηρύσσει 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 182992, κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για 
την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου» και συνολικό προϋπολογισμό 
Εξήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (63.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/08-08- 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

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. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Βέροιας www.deyav.gr.  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα 
με το άρθρο 255 του Ν.4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 

 Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών: 01/02/2023 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 24/02/2023 και ώρα 23:00   

 Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 28/02/2023 και ώρα 10:00   

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 19/02/2023, και ώρα 12:00 π.μ. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 

  Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης 
δηλαδή € 1.200,00.  Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος των προσφορών. 
   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ 
 
 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
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