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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
«ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
2 Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
50100 ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ. 2461051500
ΦΑΞ 2461051550

ΕΡΓΟ:

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΖΕΠ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΥ ΕΚΤΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
CPV 45240000-1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 2020»
2016ΕΠ00510000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

294.354,84 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει , σύμφωνα με τις διατάξεις ν.
4412/2016 (Α’ 147), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα
στα συμβατικά τεύχη και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά κατά την ημέρα της
δημοπράτησης,

ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με

σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών ομοειδών εργασιών και με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016 για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών
κατασκευής του έργου: « ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΖΕΠ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ

ΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ»

συνολικού προϋπολογισμού

365.000,00 Ευρώ επιμεριζόμενο σε: δαπάνη εργασιών Δαπάνη Εργασιών 211.986,05 €, Γενικά έξοδα και
Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 38.157,49 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών)
37.521,53 €, Αναθεώρηση 6.689,77 € και Φ.Π.Α. 70.645,16 €. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον
Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Το έργο είναι ενταγμένο
στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ETΠΑ) Κωδ. Πράξης OΠΣ 5000131.
Η παρούσα πράξη αφορά στην κατασκευή νέου τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΖΕΠ και του
οικισμού Ν. Κλείτου.
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Η πράξη περιλαμβάνει:
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς HDPE – 12.5atm,
διαμέτρων Φ400, Φ315 και Φ225 μήκους 816,6 και 1002 μέτρων αντίστοιχα, οι οποίοι θα τοποθετηθούν
σε κοινό όρυγμα. Κατασκευή δύο (2) φρεατίων δικλείδων απομόνωσης στις προβλεπόμενες από τα
σχέδια της μελέτης θέσεις.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι εννιά (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-10-2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 23:59.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης

των προσφορών ορίζεται η 04-12-2020 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 10:00.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ που είναι εγκατεστημένα:
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

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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. 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).
Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που
περιγράφονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη της δημοπρασίας.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με την παρ.10 εδάφιο (α) του άρθρου 25
Ν.3614/2007, όπως προστέθηκε με την παρ.3, άρθρο 242 Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 82).
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.887,10 ΕΥΡΩ που θα
απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6)
μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (μέχρι
και 30-06-2020). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ).
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.deyakozanis.gr και στη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι
ενδιαφερόμενοι για σχετικές πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ., (υπεύθυνος κος Χάρης
Κουζιάκης και κα Αγνή Κρομλίδου ) στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Κοζάνης – Θεσ/νικης, Κοζάνη και στα τηλέφωνα
2461051547, 2461051532 και φαξ 2461051550 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπαριθμό 229/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

