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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79137-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ηγουμενίτσα: Βυτία μεταφοράς αποχετευτικών λυμάτων
2021/S 032-079137

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Ταχ. διεύθυνση: Ελευθερίας 7
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παντελής Χαρακλιάς
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyahg@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2665023223
Φαξ:  +30 2665028910
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.deyaig.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.deyaig.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ύδρευση - αποχέτευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Αντικατάσταση οχημάτων με νέα, ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144520 Βυτία μεταφοράς αποχετευτικών λυμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α., όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές (Παράρτημα ΙΙ - αντίστοιχο υποπαράρτημα υποείδους).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 010 400.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 8
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 8

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ημιφορτηγό κλειστού τύπου van.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34136100 Μικρά φορτηγά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ηγουμενίτσα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ημιφορτηγό κλειστού τύπου van, ποσότητα 3.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 72 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβ. περιλαμ. στο υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα, ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών 
εκπομπών» της Πράξης: «Παρεμβ. που συμβ. στην ενεργ. αποδοτ. των υποδ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.», η οποία έχει 
ενταχ. στο Επιχ/κό Πρόγρ. «Ήπειρος», Άξ. Προτερ 2 «Προσ. του περιβάλ. και αειφ. ανάπτ.», με βάση την απόφ. 
ένταξης με αρ. πρωτ. 2903/16.12.2020 (ΑΔΑ:67Π57Λ9-ΚΝΕ), MIS 5070783. Κωδ ΣΑΕΠ 0181(αριθ. ενάρ. έργου 
2020ΕΠ01810039).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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Ημιφορτηγό με εκτεταμένη καμπίνα 4X4.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34134100 Φορτηγά με επίπεδη καρότσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ηγουμενίτσα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ημιφορτηγό με εκτεταμένη καμπίνα 4X4, ποσότητα 4.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 92 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβ. περιλαμ. στο υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα, ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών 
εκπομπών» της Πράξης: «Παρεμβ. που συμβ. στην ενεργ. αποδοτ. των υποδ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.», η οποία έχει 
ενταχ. στο Επιχ/κό Πρόγρ. «Ήπειρος», Άξ. Προτερ 2 «Προσ. του περιβάλ. και αειφ. ανάπτ.», με βάση την απόφ. 
ένταξης με αρ. πρωτ. 2903/16.12.2020 (ΑΔΑ:67Π57Λ9-ΚΝΕ), MIS 5070783. Κωδ ΣΑΕΠ 0181(αριθ. ενάρ. έργου 
2020ΕΠ01810039).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Επιβατικό τύπου τζιπ 4Χ4.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34113100 Αυτοκίνητα τύπου τζιπ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ηγουμενίτσα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Επιβατικό τύπου τζιπ 4Χ4, ποσότητα 1.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβ. περιλαμ. στο υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα, ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών 
εκπομπών» της Πράξης: «Παρεμβ. που συμβ. στην ενεργ. αποδοτ. των υποδ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.», η οποία έχει 
ενταχ. στο Επιχ/κό Πρόγρ. «Ήπειρος», Άξ. Προτερ 2 «Προσ. του περιβάλ. και αειφ. ανάπτ.», με βάση την απόφ. 
ένταξης με αρ. πρωτ. 2903/16.12.2020 (ΑΔΑ:67Π57Λ9-ΚΝΕ), MIS 5070783. Κωδ ΣΑΕΠ 0181(αριθ. ενάρ. έργου 
2020ΕΠ01810039).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Επιβατικό τύπου SUV.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34100000 Αυτοκίνητα οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ηγουμενίτσα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Επιβατικό τύπου SUV, ποσότητα 1.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

16/02/2021 S32
https://ted.europa.eu/TED

4 / 9



EE/S S32
16/02/2021
79137-2021-EL

5 / 9

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβ. περιλαμ. στο υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα, ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών 
εκπομπών» της Πράξης: «Παρεμβ. που συμβ. στην ενεργ. αποδοτ. των υποδ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.», η οποία έχει 
ενταχ. στο Επιχ/κό Πρόγρ. «Ήπειρος», Άξ. Προτερ 2 «Προσ. του περιβάλ. και αειφ. ανάπτ.», με βάση την απόφ. 
ένταξης με αρ. πρωτ. 2903/16.12.2020 (ΑΔΑ:67Π57Λ9-ΚΝΕ), MIS 5070783. Κωδ ΣΑΕΠ 0181(αριθ. ενάρ. έργου 
2020ΕΠ01810039).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Δίκυκλο τύπου «παπάκι».
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34410000 Μοτοσικλέτες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ηγουμενίτσα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δίκυκλο τύπου «παπάκι», ποσότητα 3.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 900.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβ. περιλαμ. στο υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα, ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών 
εκπομπών» της Πράξης: «Παρεμβ. που συμβ. στην ενεργ. αποδοτ. των υποδ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.», η οποία έχει 
ενταχ. στο Επιχ/κό Πρόγρ. «Ήπειρος», Άξ. Προτερ 2 «Προσ. του περιβάλ. και αειφ. ανάπτ.», με βάση την απόφ. 
ένταξης με αρ. πρωτ. 2903/16.12.2020 (ΑΔΑ:67Π57Λ9-ΚΝΕ), MIS 5070783. Κωδ ΣΑΕΠ 0181(αριθ. ενάρ. έργου 
2020ΕΠ01810039).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ανατρεπόμενο φορτηγό 19τν με γερανό.
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34142000 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ηγουμενίτσα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ανατρεπόμενο φορτηγό 19τν με γερανό, ποσότητα 1.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 156 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβ. περιλαμ. στο υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα, ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών 
εκπομπών» της Πράξης: «Παρεμβ. που συμβ. στην ενεργ. αποδοτ. των υποδ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.», η οποία έχει 
ενταχ. στο Επιχ/κό Πρόγρ. «Ήπειρος», Άξ. Προτερ 2 «Προσ. του περιβάλ. και αειφ. ανάπτ.», με βάση την απόφ. 
ένταξης με αρ. πρωτ. 2903/16.12.2020 (ΑΔΑ:67Π57Λ9-ΚΝΕ), MIS 5070783. Κωδ ΣΑΕΠ 0181(αριθ. ενάρ. έργου 
2020ΕΠ01810039).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ελαστικοφόρος φορτωτής - εκσκαφέας.
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43200000 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ηγουμενίτσα.
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ελαστικοφόρος φορτωτής - εκσκαφέας, ποσότητα 1.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβ. περιλαμ. στο υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα, ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών 
εκπομπών» της Πράξης: «Παρεμβ. που συμβ. στην ενεργ. αποδοτ. των υποδ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.», η οποία έχει 
ενταχ. στο Επιχ/κό Πρόγρ. «Ήπειρος», Άξ. Προτερ 2 «Προσ. του περιβάλ. και αειφ. ανάπτ.», με βάση την απόφ. 
ένταξης με αρ. πρωτ. 2903/16.12.2020 (ΑΔΑ:67Π57Λ9-ΚΝΕ), MIS 5070783. Κωδ ΣΑΕΠ 0181(αριθ. ενάρ. έργου 
2020ΕΠ01810039).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Οικολογικό ειδικό βυτιοφόρο όχημα καθαρισμού φρεατίων και αγωγών υπονόμων, με σύστημα ανακύκλωσης 
τού νερού για την προστασία του περιβάλλοντος.
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144520 Βυτία μεταφοράς αποχετευτικών λυμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ηγουμενίτσα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Οικολογικό ειδικό βυτιοφόρο όχημα καθαρισμού φρεατίων και αγωγών υπονόμων, με σύστημα ανακύκλωσης 
τού νερού για την προστασία του περιβάλλοντος· ποσότητα 1.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 555 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 9
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβ. περιλαμ. στο υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα, ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών 
εκπομπών» της Πράξης: «Παρεμβ. που συμβ. στην ενεργ. αποδοτ. των υποδ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.», η οποία έχει 
ενταχ. στο Επιχ/κό Πρόγρ. «Ήπειρος», Άξ. Προτερ 2 «Προσ. του περιβάλ. και αειφ. ανάπτ.», με βάση την απόφ. 
ένταξης με αρ. πρωτ. 2903/16.12.2020 (ΑΔΑ:67Π57Λ9-ΚΝΕ), MIS 5070783. Κωδ ΣΑΕΠ 0181(αριθ. ενάρ. έργου 
2020ΕΠ01810039).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 06/04/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/04/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Ηγουμενίτσα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
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Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Ταχ. διεύθυνση: Ελευθερίας 7
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyahg@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +3 2665023223
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.deyaig.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Ταχ. διεύθυνση: Ελευθερίας 7
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyahg@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +3 2665023223
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.deyaig.gr

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Ταχ. διεύθυνση: Ελευθερίας 7
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyahg@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +3 2665023223
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.deyaig.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/02/2021
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