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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ –
Β’ ΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
2ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσ/κης, 501 00
Κοζάνη
Τηλ: +30 24610 51500 / 51523
Φαξ: +30 24610 51550
Email: panousis.vasilios@gmail.com
Πληροφορίες : κ. Πανούσης Β.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
13:
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΣΕ27510070

ΥΠΟΕΡΓΟ 03

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»
10 - Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές
4g – Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και
ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
«Επέκταση / εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης
τηλεθέρμανσης Κοζάνης»
MIS 5003923
ΤΘ 0288/2014
5.272.644,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΕΤΠΑ
ΠΔΕ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

80 % επί της Δημόσιας δαπάνης
20 % επί της Δημόσιας δαπάνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ)
2Ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κοζάνης - Θεσσαλονίκης,
501 32 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ.: 24610-51500
Φαξ: 24610-51550

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : 45,66 %
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 54,34 %
ΕΤΠΑ : 80 % επί της Δημόσιας Δαπάνης
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ : 20 % επί της Δημόσιας Δαπάνης)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΤΘ 0288/2014
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΣΕ27510070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει και την με αριθμό
105/2018 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΑΔΑ: ΩΒ6ΝΟΡΥΑ-Σ95) , ανοικτή διαδικασία διεθνούς μειοδοτικού
διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 2α του Ν.4412/2016 για την σύναψη Δημόσιας
σύμβασης του έργου :

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Β’
ΦΑΣΗ» με αριθμό αναφοράς ΤΘ 0288/2014 προϋπολογισμού 6.538.079 € με Φ.Π.Α 24% ( 4.948.659,57 €
χωρίς Φ.Π.Α και αναθεώρηση). Κωδικός Ονοματολογίας CPV: 44163120-7 Αγωγοί Τηλεθέρμανσης. Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.109.254,53
€ και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 3.839.405,03 € συμπεριλαμβανομένων της
δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΕΟ 18% και απροβλέπτων 9%.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ , ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της επιχείρησης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, για τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 75317 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
(http://www.deyakozanis.gr ).
Τόπος εκτέλεσης του έργου:
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, Νομός Μακεδονίας / Δ.Δ. Κοζάνης – Πόλη Κοζάνης - ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS : Δ.Δ. Κοζάνης (GR 13300101)
Χρόνος εκτέλεσης του έργου : 27 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΜΗΝΕΣ
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου:
Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση / εκσυγχρονισμό (αντικατάσταση) τμήματος υφιστάμενου παλαιού
υπόγειου προμονωμένου αγωγού προσαγωγής - μεταφοράς υπέρθερμου νερού - ονομαστικής διαμέτρου
DN450 κατά ΕΝ253 του δικτύου αγωγών μεταφοράς της τηλεθέρμανσης Κοζάνης ( μεταφορά υπέρθερμου
νερού) εκτιμώμενου μήκους 6.300 m συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος εξοπλισμού και του
συστήματος ανίχνευσης διαρροών που ενοποιείται και εντάσσεται στο υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης.
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Το αναβαθμιζόμενο τμήμα του αγωγού χωροθετείται μεταξύ των κύριων αντλιοστασίων Α1/Α2 – πόλη Κοζάνης
και του ανασκευασθέντος πρόσφατα βανοστασίου – εντός αγροκτήματος Δρεπάνου. Η μέγιστη θερμοκρασία
λειτουργίας του έργου είναι 120Ο C και η πίεση σχεδιασμού 25 bar. Περιλαμβάνονται επίσης εργασίες
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του κύριου αντλιοστασίου μεταφοράς Α3 για λειτουργικούς λόγους
ως προδιαγράφονται και καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τεχνικές προδιαγραφές.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Κάθε Οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr ή στην www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ημέρα ΤΡΙΤΗ καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 Π.Μ.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία
υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση είτε
από εκπρόσωπο τους, νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της Αναλυτικής
διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (105.453) (2% επί του προϋπολογισμού υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και απευθύνεται στον κύριο του έργου (ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του υπόψη έργου στο άρθρο 15 παρ. 1, έχει δε χρόνο ισχύος το
λιγότερο 300 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της δημοπράτησης ήτοι έως και τις 01.07.2019.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση του έργου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 270 ημέρες κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016.
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Στον Ανάδοχο δύναται εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν αιτήσεως του να χορηγηθεί προκαταβολή μέχρι
ανώτατου ποσού που αναλογεί στο 15% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου με τόκο, εφόσον συντρέχουν
οι λόγοι που προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 72 και άρθρου 150 του Ν.4412/2016, της παρ.

10 εδάφιο (α), του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του
Ν. 4072/2012) καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 59 του Ν. 4314/2014.
Η προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί στο σύνολο της ή τμηματικά σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
που ισχύουν στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Το έργο εντάσσεται ως επί μέρους δραστηριότητα στην πράξη «ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» με αριθμό MIS 5003923 και αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο
έργο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΣΠΑ 20142020 στον Α.Π. 10 – «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» και στην θεματική προτεραιότητα 17 περί «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΠΕΡΕΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για την διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όριο για την χρηματοδότηση της πράξης. Η χρηματοδότηση του καλύπτεται
κατά 54,34% από ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ και κατά 45,66 % από την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Κωδικός προϋπολογισμού: ΚΑ 15-01-00-1801.
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το υπόλοιπο 20 % της Δημόσιας Δαπάνης (Εθνική Συμμετοχή) θα καλυφθεί από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η παρούσα προκήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση στις 23/07/2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δημοσιότητας.
Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα http://www.deyakozanis.gr Περίληψη της
παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και
αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» http://diavgeia.gov.gr.

ΚΟΖΑΝΗ 23/7/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ACHILLEAS
DIMITRIADIS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
ACHILLEAS
DIMITRIADIS
Ημερομηνία:
2018.07.27 08:29:45
EEST
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