
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 100% 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ : 
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  CPV : 44163120-7 
 ΚΟΖΑΝΗΣ     (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) 
 2  Ο  χλμ. Π.Ε.Ο. Κοζάνης - Θεσσαλονίκης,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  Τ/Θ 0423/2021 
 501 32 ΚΟΖΑΝΗ  ΣΑ : 188900 
 Τηλ.:   24610-51500 
 Φαξ:   24610-51550 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ  ,  προκηρύσσει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
 Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147  Α’/08.08.2016)  όπως  έχει  τροποποιηθεί  συμπληρωθεί  και  ισχύει  και  την  με  αριθμό 
 102/20-04-2022  απόφαση  του  ΔΣ  ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ  (ΑΔΑ:  6Π4ΥΟΡΥΑ-842  )  ,  ανοικτή  διαδικασία  Ηλεκτρονικού 
 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:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  /  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  &  ΑΓΩΓΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΛ/ΝΣΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ 
 ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΤΗ  2022  &  2023»  με  αριθμό  αναφοράς:  ΤΘ  0423/2021,  προϋπολογισμού  1.223.880,00  € 
 συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%  (987.000,00  €  χωρίς  Φ.Π.Α).  Κωδικός  Ονοματολογίας  CPV:  44163120-7 
 Αγωγοί Τηλεθέρμανσης. 

 Τ  ο  έργο  συντίθεται  από  τις  ακόλουθες  κατηγορίες  εργασιών  :  α)  κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  με  προϋπολογισμό 
 195.416,86  €  και  β)  κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  με  προϋπολογισμό  687.632,34  € 
 συμπεριλαμβανομένων  της  δαπάνης  εργασιών,  ΓΕ  &  ΕΟ  18%  και  απροβλέπτων  15%  χωρίς  ΦΠΑ  & 
 αναθεώρηση.  Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ  της  επιχείρησης  σε  βάρος  του  ΚΑ 
 62-07-00-0001. 

 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  ΣΑ:  188900  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας 
 αρχής (  h�p://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 :  24  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΜΗΝΕΣ 

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 
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 Το  έργο  περιλαμβάνει  εργασίες  συντήρησης  –  βελτίωσης  τόσο  της  λειτουργικής  όσο  και  της  υδραυλικής 
 συμπεριφοράς  του  δικτύου  υπέρθερμου  νερού  τηλεθέρμανσης  Κοζάνης  (μέγιστης  θερμοκρασίας  120ο  C 
 και  πίεσης  25  bar)  καθώς  και  αντικαταστάσεις  τμημάτων  αγωγού  μεταφοράς,  επεμβάσεις  για  την  άμεση 
 αποκατάσταση  εμφανιζόμενων  διαρροών,  ελέγχους  και  αποκαταστάσεις  του  υφιστάμενου  συστήματος 
 ανίχνευσης  διαρροών,  κατασκευή  νέων  παροχών  με  βάση  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  και  τις  αιτήσεις 
 σύνδεσης  νέων  καταναλωτών  για  τα  έτη  2022  και  2023  και  επεμβάσεις  για  την  βελτίωση  λειτουργίας  του 
 δικτύου  καθώς  και  διαχείρισης  αυτού.  Περιλαμβάνονται  επίσης  εργασίες  διακοπής  /  επανασύνδεσης 
 παροχών  υφιστάμενων  καταναλωτών  λόγω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών.  Αναλυτικά  το  αντικείμενο 
 περιγράφεται  στα  τεύχη  της  παρούσας  προκήρυξης  σύμβασης.  Οι  εργασίες  θα  παρέχονται  σε  μη 
 προκαθορισμένα  χρονικά  διαστήματα  και  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας.  Ο  όγκος  του  φυσικού 
 αντικειμένου  εκτιμήθηκε  με  βάση  τα  στατιστικά  στοιχεία  και  δείκτες  που  προέκυψαν  από  την  μέχρι  σήμερα 
 λειτουργική εμπειρία της επιχείρησης. 

 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  εφόσον  ανήκουν  στην  1  η  Τάξη  ΜΕΕΠ  Η/Μ  και  άνω  και 
 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  εφόσον ανήκουν  στην Α2  η  Τάξη ΜΕΕΠ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  και άνω  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  ,  5,  6  και  7  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  τις  03/06/2022,  ημέρα 
 Παρασκευή  και  ώρα  15.00  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης 
 των προσφορών ορίζεται η  09/06/2022  , ημέρα Πέμπτη  . 

 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  αναθεωρημένος  με  τον  4782/21  .  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  ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ 
 ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ  -  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ  (19.740,00  Ευρώ)  (2%  επί  του  προϋπολογισμού  υπηρεσίας  χωρίς 
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 ΦΠΑ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72,  παρ.  1  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147  Α’/08.08.2016) 
 αναθεωρημένος  με  τον  4782/21  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  τ  ο  λιγότερο  420  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  ημερομηνία  της 
 δημοπράτησης ήτοι έως και τις  27/07/2023. 

 Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72 
 παρ.  4  του  ν.  4412/2016  αναθεωρημένος  με  τον  4782/21  ,  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  του 

 Ο  ελάχιστος  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  ορίζεται  σε  390  ημέρες  κατά  τη  διάταξη  του  άρθρου  97  του  ν. 
 4412/2016  αναθεωρημένος με τον 4782/21  . 

 Η  Διακήρυξη  αναρτάται  και  στην  ιστοσελίδα  του  Αναθέτοντος  Φορέα  h�p://www.deyakozanis.gr  Περίληψη 
 της  παρούσας  διακήρυξης  δημοσιεύεται  στον  Ελληνικό  τύπο  σύμφωνα  με  το  άρθρο  66  του  Ν.4412/2016 
 αναθεωρημένος με τον 4782/21  και αναρτάται στο πρόγραμμα  «Διαύγεια»  h�p://diavgeia.gov.gr  . 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ 
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