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ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ»

2Ο χλμ Κοζάνης – Θες/νίκης
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ.: 2461051500
FAX: 2461051550

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : Α.1.13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 93.300,00 €
(πλέον Φ.Π.Α.)
C.P.V. : 45240000-1
51100000-6
76300000-6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
έργου: «Κατασκευή διασύνδεσης υδρογεώτρησης Τ.Κ. Ρυμνίου» προϋπολογισμού 93.300,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 24% (116/2021 Αρ. Αποφ. Δ.Σ., ΑΔΑ: 69Ο6ΟΡΥΑ-83Γ).
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΕΥΑΚ.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο περιλαμβάνει
1. Αξιοποίηση νέας γεώτρησης
2. Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης για την μεταφορά του πόσιμου νερού από την νέα γεώτρηση έως
την δεξαμενή
Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται: 02/08/2021 ημέρα
Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 23:59:59 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται : 09/08/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
•
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορίες Η/Μ 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 Ι 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1(α) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
•
Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.866,00 ευρώ. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
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εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση,
με ισχύ μέχρι ήτοι μέχρι 02/03/2022 (άρθρο 15.3 της Διακήρυξης)
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ στη
διεύθυνση http://www.deyakozanis.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν με το Τμήμα Μελετών της
ΔΕΥΑ Κοζάνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.) στο τηλέφωνο
24610 51532.
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