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ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΠΑΡΣΗ
ΑΠΟ ΠΗΓΕ ΣΡΤΠΗ

«ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι, ΕΠΕΝΔ. ΔΑΝΕΙΟ»
75% ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
25% Σ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
2.000.000,00 € (πλζον 24% Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ :
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΠΑΡΣΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕ ΣΡΤΠΗ»
CPV 45231300-8 (ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ)
Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ πάρτθσ (ΔΕΤΑ) προκθρφςςει θλεκτρονικό
διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΠΑΡΣΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕ
ΣΡΤΠΗ» με ςυνολικό προχπολογιςμό 2.000.000,00€ πλζον (24%Φ.Π.Α) και CPV 45231300-8
(ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ)
Σο ζργο αποτελείται από μία κατθγορία εργαςιϊν : ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ι ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προχπολογιςμό 2.000.000,00 € (ςυμπεριλαμβάνει δαπάνθ εργαςιϊν, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιςτικά και ανακεϊρθςθ).
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Τπουργείο Εςωτερικϊν μζςω του προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» μζςω επενδυτικοφ τοκοχρεολυτικοφ δανείου ωσ εξισ :
κατά 75% από πόρουσ τθσ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
κατά 25% από πόρουσ του Σ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ.
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 15.09.0002.42 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Φορζα.
1. Σο ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι το ςφςτθμα προςφοράσ με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ τιμϊν του άρκρου 95 παρ 2(α) του Ν. 4412/16.
2. Θ Διακιρυξθ ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το πρότυπο τεφχοσ διακιρυξθσ ανοικτισ διαδικαςίασ
για τθν ςφναψθ θλεκτρονικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων ζργου (κάτω των ορίων) τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ.,
(αρικμ 127/29-11-2017 αποφάςεισ τθσ Αρχισ) όπωσ αυτό δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, ςτο ΦΕΚ Βϋ4534/21-12-2017 και τροποποιικθκε από τθν Τπθρεςία ςφμφωνα με
τισ τροποποιιςεισ που προιλκαν από τον ν. 4605/2019.
3. Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΘΜΔΘ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑ, ςτθν διεφκυνςθ
https://deya-spartis.gr/
Πλθροφορίεσ για τον διαγωνιςμό κα. Κατερίνα Ντουβι τθλ. επικοινωνίασ 2731023366.
4. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. Ωσ
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 26/06/2019 θμζρα
Σετάρτη Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 14:00. Εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προφοράσ, προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ
πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.
5. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί ςτισ 03/07/2019 θμζρα Σετάρτη,
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ϊρα 09:00, και από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ ΔΕΤΑ Εγκαταςτάςεισ Βιολογικοφ (1οσ όροφοσ).
6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και είναι εγκατεςτθμζνα ςε
α)ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ
β) ςε κράτοσ –μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ),
γ)ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1,2,4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω υμφωνίασ , κακϊσ και
δ)ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου
19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι
πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ
μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
8. Κάκε προςφζρων οφείλει να αποδείξει τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια, κακϊσ και
τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτά του, οι οποίεσ κα πρζπει να αντιςτοιχοφν κατ’ ελάχιςτον ςτθν παρακάτω τάξθ του ΜΕΕΠ : για ζργα κατθγορίασ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
7. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ
40.000,00 €. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ διακιρυξθσ, ιτοι μζχρι, 2604-2020 άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται.
8. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςε 9 μήνες από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν.
9. Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι δώδεκα μήνες (12).
10. Προκαταβολι δεν κα χορθγθκεί ςφμφωνα με το Άρκρο 16 τθσ διακιρυξθσ.
11. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου.
12. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
του Δ. .της Δ.Ε.Τ.Α..

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΒΑΛΙΩΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΣΗ
Θ παροφςα κα δθμοςιευκεί :
1.ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΣΤΠΟ
2.Ιςτοςελίδα ΔΕΤΑ (www.deya-spartis.gr)
3. ΔΙΑΤΓΕΙΑ
4. ΚΘΜΔΘ
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