Θεσσαλονίκη 15/3/2017
Αρ. πρωτ. 7545

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εταιρείας Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µε βάση την τιµή, µε αντικείµενο την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ
προϋπολογισµού εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00€), πλέον ΦΠΑ, για ένα έτος (1), µε
δικαίωµα προαίρεσης κατά ένα (1) έτος και προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος προαίρεσης 210.000,00€, πλέον ΦΠΑ, µε δυνατότητα αύξησης (κατά 30%, ή
µείωσης κατά 50%) των παρεχόµενων υπηρεσιών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν (ή να
εκλείψουν) εντός συµβατικού χρόνου, κατά εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (63.000,00€), πλέον ΦΠΑ. Ο
συνολικός προϋπολογισµός του ανωτέρω περιγραφόµενου διαγωνισµού ανέρχεται στο
ποσό των διακοσίων εβδοµήντα τριών χιλιάδων ευρώ (273.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 18/4/2017, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 18.00µ.µ. στην ηλεκτρονική πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει στις 25/4/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00π.µ.
Λεπτοµέρειες του διαγωνισµού περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη ∆ιακήρυξη (Νο10/2017) που έχει
και θέση συγγραφής υποχρεώσεων, την οποία µπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών (Τσιµισκή 98, 8ος όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες (τηλ. 2310-966928, 968, 972 fax: 2310-283117).
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (www.eyath.gr), καθώς και στις ηλεκτρονικές πλατφόρµες ΚΗΜ∆ΗΣ και ΕΣΗ∆ΗΣ
(www.promitheus.gov.gr).
Για µια δηµοσίευση την 23/3/2017
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Εσωτερική διανοµή
1. Γραφείο ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
2. Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών

Ο Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Γιάννης Ν. Κρεστενίτης
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