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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), προκηρύσσει τη με ανοικτή
διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, (CPV: 71320000-7), που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2. Αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.811.377,17 € (χωρίς
ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών
μελετών:
α. 1.372.676,00 € για μελέτη κατηγορίας 20: Υδρογεωλογικές – γεωλογικές Μελέτες
β. 202.434,58 € για μελέτη κατηγορίας 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες
και 236.266,59 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Χρηματοδότηση: Η μελέτη έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2014-2020» της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051052 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί
από τον «Άξονα Προτεραιότητας: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ (Κωδικός Ενάριθμου στο ΠΔΕ 2020ΕΠ00510025)
και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο έως
15%, σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν.4412/2016.
4. Η προκήρυξη σύμβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης την 22/01/2021 και
δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εφημερίδας ΕΕ
5. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από 25/01/2021 στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΑΑ:106707),
καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (www.deyakozanis.gr).
Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, στο τηλέφωνο: 24610-51549,
αρμόδιος υπάλληλος: κ. Σωκράτης Λάππος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας:
24610-51550).

6. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την
03/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59΄ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη
συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 10/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10.00΄ π.μ..
7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με βάση τα σταθμισμένα
κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της διακήρυξης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών
1. στην κατηγορία μελέτης 20 (μελέτες γεωλογικές , υδρογεωλογικές), προϋπολογισμού
τουλάχιστον 1.578.577,40 €.
2. στην κατηγορία μελέτης 27 (μελέτες περιβαλλοντικές), προϋπολογισμού τουλάχιστον
232.799,76 € .
και 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.
9. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής ύψους 36.227,54 ευρώ. Η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και τις 02/02/2021
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δέκα (10) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
11. Προθεσμία περάτωσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 30
(τριάντα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στο συμφωνητικό ορίζονται και
τμηματικές προθεσμίες.
12. Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή του έργου (Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ).
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Κοζάνη,
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Κυτίδης Κωνσταντίνος

