ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υποχλωριώδους

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Νατρίου 14,5% σε ενεργό

ΛΕΣΒΟΥ

χλώριο α) για χλωρίωση

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κωδ.

: Ελ.Βενιζέλου 13-17
: 811 00 Μυτιλήνη

Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E-mail

: Γιάννης Πολυχρόνης
: 2251041966
: 2251040121
: prodeyam@otenet.gr

του πόσιμου νερού, β)για
τη χλωρίωση του επεξερσμένου λύματος της
Δημοτικής Ενότητας
Μυτιλήνης, γ) αναλώσιμα
για την Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 40.000 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ)
διακηρύσσει ότι εκθέτει σε ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές
για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας "Υποχλωριώδους νατρίου 14,5%
σε ενεργό χλώριο α) για την χλωρίωση του πόσιμου ύδατος της Δημοτικής
Ενότητας Μυτιλήνης β) για τη χλωρίωση του επεξεργασμένου λύματος της
Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης", ενδεικτικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 16%.
Πιο αναλυτικά η προμήθεια θα περιλαμβάνει:
Χημικό

Κιλά/μήνα

Μήνες

Θειώδες Νάτριο
Πολυηλεκτρολύτης

250

12

Θεικό Αργίλιο
Υποχλωριώδους
νατρίου 14,5%

-

Ποσότητα
ανά έτος
1.000
4.000

Τιμή Μονάδος
(€)
1,0 €/ Κιλό
3,5 €/ Κιλό

Συνολικό
Κόστος
1.000 €
14.000 €

2.000
80.000

0,5 €/ Κιλό
0,3 €/ Κιλό

1.000 €
24.000 €

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
"Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως".
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί "με συμπλήρωση τιμολογίου" εκ μέρους
των διαγωνιζομένων σε έντυπο της ΔΕΥΑΛ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
α)
αναγνωρισμένοι προμηθευτές υποχλωριώδους νατρίου (14,5%) που
είναι γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,
β)
αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού,
που είναι γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,
γ)
εγχώριες βιομηχανίες παρασκευής του προς προμήθεια είδους.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε δύο χιλιάδες ευρώ
(2.000,00 €).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 21 μηνός Οκτωβρίου έτους 2011,
ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών την 12.00 το
μεσημέρι στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελ.Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη).
Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
(Τμήμα Προμηθειών), Ελ.Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, απ'όπου μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν έναντι του ποσού των 20 €, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον υπάλληλο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Γιάννη Πολυχρόνη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2251041966.

Μυτιλήνη 5-10-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Ταχ. Δ/νση
: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ.
: 811 00
Πληροφορίες : I. Πολυχρόνης
Γ. Βερβάτης
Τηλέφωνο
FAX:
Ε-mail

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της
ΔΕΥΑΛ για το 2011-2012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.000,00 €

: 2251041966
: 2251040121
: prodeyam@otenet.gr

ΠΕ ΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) διακηρύσσει ότι
εκθέτει σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
προμήθειας καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
για το υπόλοιπο του έτους 2011 και για ολόκληρο το έτος 2012.
Πιο αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει τα καύσιμα που καλύπτουν τις ανάγκες της
Δ.Ε.Υ.Α.Λ., δηλαδή βενζίνη, (super και αμόλυβδη) και πετρέλαιο (θέρμανσης και κίνησης).
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα αφορά το ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%)
στη μέση τιμή λιανικής πώλησης που ισχύει την ημέρα παράδοσης του είδους, σύμφωνα με
την κατάσταση του Υπουργείου Εμπορίου.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/86
΄΄Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.΄΄
Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές εγγεγραμμένη στο οικείο
Επιμελητήριο που το πρατήριό τους βρίσκεται σε ακτίνα 5 χιλ. από την έδρα της Μ.Ε.Λ της
Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται στο ποσό 5% επί του προϋπολογισμού δηλαδή ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1400,00)€.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 26/10/2011 του μηνός Οκτωβρίου
Έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών την 12,00΄΄ στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελ. Βενιζέλου 13-17),Μυτιλήνη).
Η αναλυτική διακήρυξη Δημοπρασίας και συγγραφή υποχρεώσεων, βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Τμήμα προμηθειών),Ελ. Βενιζέλου 13-17
1=ος όροφος, στη Μυτιλήνη απ΄ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν, τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Γιάννη Πολυχρόνη στο τηλέφωνο 22510-41966
Μυτιλήνη 6/10/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

