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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ππ  ρρ  οο  σσ  κκ  αα  λλ  εε  ίί 
 
τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας σφραγισμένες 
οικονομικές προσφορές μέχρι και την Πέμπτη 22/10/2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΙ ( Γενικό Πρωτόκολλο ) προκειμένου, σύμφωνα με τον 4412-2016, να τους ανατεθεί με 
απευθείας ανάθεση η 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ GEL ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ covid-19» 

 
Προϋπολογισμού 5.725,00  € (πλέον Φ.Π.Α.) 

(ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. 64.08.0016, ΑΑΥ 6Η4ΨΟΡΙΞ-ΓΙ9) 
 
που προϋπολογίζεται ως εξής: 
 

ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
(άνευ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 
(άνευ ΦΠΑ) 

Χειρουργικές μάσκες μίας 
χρήσης 
 

Κουτί 50 τεμ. 210 22,50 € 4.725,00 € 

Αντισηπτικό υγρό gel 
(τουλ. 70% περιεκτικότητας 
σε αλκοόλη) 

Δοχείο 500ml 
με δυνατότητα 

παροχής 
μικροποσότητας 

200 5,00 € 1.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.725,00 € 
 
Οι τιμές θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και λοιπά έξοδα, έως την 
παράδοση στους χώρους της ΔΕΥΑΙ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν κλειστό φάκελο που θα περιέχει: 
 
Α) Ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την οικονομική τους προσφορά  
 
Β) Τεχνικά φυλλάδια απ΄ όπου θα προκύπτει η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, 
καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι τα προσφερόμενα 
προϊόντα ανταποκρίνονται στις επίσημες οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί.  
 
Γ) Τα κάτωθι σε ισχύ δικαιολογητικά: 
 

 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, απ΄ όπου θα προκύπτει το συναφές 
του αντικειμένου 

 Φορολογική ενημερότητα 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα 

www.deyai.gr, email : info@deyai.gr 
 



 
 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα ασφαλιστικά 

ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών, καθώς και οι 
αντίστοιχες  Ασφαλιστικές Ενημερότητες 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με την μορφή της εταιρίας, τα αντίστοιχα 
ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει) 

 
Αποδεκτές θα γίνουν μόνο οι προσφορές που θα κατατεθούν ως και την προαναφερόμενη 
ημερομηνία και ώρα. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ 

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
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