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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την διενέργεια npόXEιpou διqγωιιισμοiί ».

Σας !νημερώνοuμε ότι από την υRηρεσlα μας την Πιιραl1κεuή 21_08.2020 Και ώrm
10:0Οπ.μ, θα διεvsργηθεί ιιρόχεψος μειotioτικός διαγωνισμός «ΓΙατην ~σ[α cnιvrήρηση
ιro:ιλειταυργΙα της μονάδας επεξ.φγασίας λυμάτων του /'Ίχrncmjμιm:φ.

Η διακήρυ~η τι:ιυ διαγωvισμι:ιiί με αριθ. ΟδηΟ20 είνl:ιι l:ινΙ:ΙPTημΈVηστο SlCl.StκτUI:lστις
1\1tl:ισελί&ς http://et.diaygeia.gov.gr με ,ΑΔΑ: ΩΤ4Σ46Μ46Ξ-4ΣΧ κι:ιι
www.l!procurementogov,gr με ΑΔΆΜ: 20PROCOO71377412020-{)8-{)4.

,ΠαραKαλoiίμε όπως αναρτηθούν οι::rc[νακα cι:ναΚOινώσεωντων uτιηρεl1ιών σας καθώς
και για κάθs ενέργειά σας πpo~εφέvoυ νl:ι ενημεpuθ<;>iίν τυχΙΙΙν ενδιαΦεpσμΕVα μέλη των
σuλΜγωv και της τοπικής κοινώνίας.
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το" ΓlCιI\I1Κ
Ι(ΑΤAΣTKIy'.~. ΚΡΑΤΗΙ:ΗΣ l<ιrΡIΤ ΑΣ
TΑX.I1!VQn: Νιγρ{m Σερρών τκ 6ΖΖ00
ΠΧπροφοριες: ΜΥρί.οα<;Ι,Λ/το,.ας Α.

Δοuλγερlδης Σ.
Τ~λfΦωνo, Ζ3220 25842, ZS84S
FAX: 2322025812
e-mail, kkm8kedοnί8~ίΗ@gmaίι.[οm

Ιιί'(Ίnll'σ; ι,',ι;~,ι.,'111:01 ΔΙΡ.Τι:,!:Ί'" Οί
"1''"_,~" ,.:\~,~ (,Ιη'\ ι'll" ισl1 lω: ι.π[οuρ\'ί" ΤI1',~~-,'6"""
εr,"ξcρl,,,~(ιι\ ),uμό."(ω'J tou Η"Τ"~tι\ματο\"

ΗΜΕ'ΡΟΜΚΝΙΑ: 04-08-1010
ΑΡ. Δ1ΑΚΗΡΥ::I'ΙΙ:, 06/04-03-1010
ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ, S1.00D,DO (

ΠΕΡΙ ΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ο IIIEYθYNΤi'!Σ rov ΚΑΤΑΙΊΉΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Nlrpl1AΣ
ΠΡOKηρύςrgιι.

]ψιoχιιp~ μειοδοτικό διιηrωνισμ6 για την αήσια. ~wτιi.ρηση ιιαι ΜΙΤΟUργ!σ:της μονάδας
επεξεργασiαςΛUμάτων τou κιχτι:ιστήματος.

Α) Τόnoc EιιτέAε9!J( twv !PVασιώv
Νιγρίτας Σtρρών

Οι εγ~IUι>στ/ισtις τou ι«rωστημιπσι; Kρά.τησ~ς

Β) ΦΗοη καΙ πρoϋnoλoyισμόc ZDJpuι@!ωvEρvασιώv:

Στην etrjaιcx ~uVl:ήρηση γιο: ,ην άριστη /ιειtΟUΡΥlα.tou σuσrήμιι:tος
ΒιολοΥιιωό καθnΡισμο(i σUμ1lεριλllι.$άνΟVtαι;
1. I(Oθημερ,VΌς έλεvxoς Ιμεφήσ~~ ρυθμίσΕις) άριστη λειτοσργΙllς και
συντήρησης: n) των Δ~~nμεvών ΟεΡισμοό, καθΙζησης, χλωρίωσης κnι MχuVO'ης
β) ΤΟΥMηxαvoστασίoy
γ) τou αμμοσuλέlιτη
δ) τou Φρειι:rΙΟu ~O)(::φωμιhωv λyμι:ΠlιJνκαι K~α στ~ρ<.ώ"ΛUμlί;ι:ων
ε) όλωvτων unoβρίιχιloJν ιΜλίων nou εuρισκοιιtιιι σΊΟΧ<ίιροτου
Bloλoyl.l(o&

1. πλήρης επιβάρΥνσπ ttIIαλώσιμωo nvmλ/ακτικώv (ΑλλαΥήλαδΙΏV,
φ(λ'tρωv, ιμάVl:Ι<Ν,σακ6Φιλ'tρι.1Vιcλ!i:).

3. Καθημερ,νυς καθαρισμός Φpεαtίω'l ewoSou - ΕξόδΟΥB\Oλoγικo~, μι. :rvι:[m;σιxη
1tερισυλ/ογή επιΦανειακών σΚΟΥΠιδιών,καθώς Kn.μαζέματος με απόχη EIIιΦανειcι<ών
λΙ1Ιών Kαιλuμlιτων ατι6 τις δ-εξ,,~tς καθl!;ησης και αεpισμQ~, με απομάκρυνση
σκου1Ιιδιών 1ιIl'ιπερεών Eσχαpωμάrωv, σε σό,<ΟΥςιιΦυδάtι.1σης, με όχημα. ΠEpιμeφΙΚός
κιι.θαρισμός xώpou βιολογl.l(ο(i & έλt:('I..o λιποσυλ/<lΙτών ΚΟU((lfIlςκαι εκκένωση αυτών διΙο
Φορές τον μ~νo: με βutισφ6ΡΟ όχημα.

4, Κα:λλιέργει.ο:Ενζύμων (μΙΚρΟΟρΥανισμώο),ονκομέτριση !Jαllτηp,δ(ΩVκnι
1l110μά.κΡυνσηόταν KP1.tl!Lιι.ναΥ<αΙΟ.XΗμικ~ανάλυση mι:ξεργασμέllων λΥμό,{ι.1ν
βιολονιιωύ και τήρηση βιβλΙοu παpαKoλ~ύΙΙησης της 110ιόΊη'tllςιι.Υτών1ΙΟΥπρΕI1ΕΙνιι.
είοllΙ EVl:Q,,ι.1ν -ιφoβλm6μeoων ορίων ιιτιό τ/ν Μελέτ/ Εγκamcπllση, ΤΟυBιoλσΓUΙΣό
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7. 7ο νερό Ι'ζόδοv από το ΒΙΌΜΥ"ό θα 'Ιοαι χωρ(ς κcιθόλοv ~)jοκλlσεις
(Kαθcιρ6TηTCΙ"αι διαUΥειαl σύμΦωνcι με τηο πφLβαλ/ο'Jtllσj α5ειο5όΤ'lοη

8. Συμ7<λιjpωσηΦύλλου ξλ<\'Χoυ,KαταYρCΙφήστη ημ!ρολόΥΙΟερναClία~,OUIipyou,Τεχνική
Ε.Βωη σε j.jηοια[αβάση.

9. Ο ιινιiδοχος uποχρεQu,αι νια την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήπΟΤξ βλάβης και
l'ξΌλΟκλήρου ~πιβάρυνoη τοu .όoτoυ~ των αοαλώ"ψωο Kr,ιιΙΙΙVΤαλ/r,ικτιιιώνΙΙOu θα
7tοσκύΨσUν

Γ) σ ouvoλJ.ι(6I 'Iρoϋπoλoyισμ~ τou έΡVΣυ ~νέpxrn:ιι ση~ lΙ<νήνια δύο χιλιάδες και
oYQQ'Jttt<VP,;,(52..080,ΟΟ) ( με ΦΠΑ
Η δαιτάνη βαρόνει τοο iιp(luJ!OλΟΥιcrμόεξόδων του Ylloupγt[ou Πpoστασίιι~ ΤOuΠσλίτ~
και ειδuιότερα ΤΟνΑ.Λ.Ε.2420989~~1,
Η απόΦαση Aoάληψη~ uποχρέωσης αναρτ/θηκε στην ισωσελ[Qα ΔIΑΥΤΕIΑμε ΑΔΑ
Ω22Η46ΜΤΛΒ_9ΒΘκαι καταχωρήθηκε στο βιβλισ εyιφlσεων και πληρωμών με α/α 5Η38.

Δ) Η <I\IdvuIIία και η Διεόθυνσης της 'ι'Trηρεσία/; μο,ς 0.1[6 όιwυ l'ΙΙι>ροόν να
ζητηθoιJν Οι σUν/ραφές UIΙΟΧΡΕώσι:ωv f:α/ τα τεόχη της ΔuJκήρuξη~αvαφφ(lV!(1Ι
OΤ(lYτίτλο τ~ς rιαρoύσης .

Ε) Δι~αίωμ.cισυμ.μΕWXι\ςστο διαγωνισμό έχouv :
α) Όλα τα Φιισι~ά ~νoμιιtό.πpόσωllα της ημEδαπ~ς ιj αλ/οδcrn:~ς.
β) Σuνrnιψιομοί
ν) Ενώσεις πρ~μ.ηeεuτώv που υπσ,6Q:λ/oυνKoιν~τφοαφσρά.

πι Οι ~VΔωΦερόμενoι ι.ιιτορσόννα Προμηθεύονται τεU)(ητης διι>ι<ιjρuξηςIJS/W21JαJtό το
οι~ονομll(ό τμήμ.cιt~u ΚαταΟΤΙ;ματοςΚράT~O"ηςΝιγρίτας ~"ι να ζ~tιlύo πληp~ΦoρίEς στα
τηλέΦωνα 2322025842 I<Cll2322Ο25845 .• "ίσης η δ\<l.~pυξη μrwpε[ να ανιικτηθεΙ α:ιΙό
την ιστοσελ[δα http://~t.djavgeia,goν.gr με ΑΔΑ: ΩΤ4Σ45Μ45Ξ_4ΣΧή την ιοτοα.λίδα
WWW. Eprocurem~rrt.aov.gr μο ΑΔΆΜ 17PROαιo7137741.

Η) ΗCιιtοσφράγιση των Φα.έλων των πpoσΦoρώlι θα γΙVειτην Παρα~KΕUή21.0-2020 κφ
ώρα 10.00 Ο"τ/ν aleOVOCLσυmιl;ψεωντoυ κο.ταοτή>ιατ(lς
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