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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ (6Χ2) ΚΑΙ ΕΝΟΣ
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ(4Χ2) ΕΙΔΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»

(Αρ. Διακ.: 4/2022, ΑΣ: 168744, 168745)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.300.000,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Προώθηση της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων»

ΚΩΔ, ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡΙΘ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΔΕ
2021ΕΠ00510050
CPV:
34144520-9
Βυτία
αποχετευτικών λυμάτων

μεταφοράς

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 της προμήθειας, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά κατά την ημέρα της δημοπράτησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
μειοδότη για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ (6Χ2) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ (4Χ2) ΕΙΔΙΚΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ” (Αρ. Διακ.: 4/2022) συνολικού προϋπολογισμού
1.300.000,00 € πλέον ΦΠΑ, CPV: 34144520-9.
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 198/2022 (ΑΔΑ ΨΒΧ6ΟΡΥΑ-ΒΒΝ)
απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Σχετική δέσμευση ανάληψης της δαπάνης Αρ. Πρ.: ΑΓΔ00252 ΑΔΑ:64Φ7ΟΡΥΑ-ΖΥΨ ΑΔΑΜ.
22REQ010884123.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ
147A’/08.08.2017) καθώς και του άρθρου 311 και 242 του προαναφερόμενου νόμου με
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο
και για την οικονομική προσφορά που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους της παρούσας διακήρυξης.
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της
προμήθειας. Η προμήθεια είναι ενταγμένη στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» Κωδ. ΟΠΣ 5070962, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Προώθηση της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ (6Χ2) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ (4Χ2)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό φρεατίων υπονόμων
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με αναρρόφηση και ταυτόχρονα θα μπορεί να εκτελούν καθαρισμό αγωγών με νερό υψηλής πίεσης
για την μείωση κινδύνων εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στα γεωγραφικά όρια της ΔΕΥΑ
Κοζάνης.
Επιπρόσθετα επιδιώκεται η αναβάθμιση των παρερχόμενων υπηρεσιών από τη ΔΕΥΑΚ τόσο σε
επίπεδο λειτουργίας όσο και συντήρησης των δικτύων και των λοιπών υποδομών.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 Ειδικό βυτιοφόρο όχημα καθαρισμού φρεατίων και αγωγών υπονόμων με σύστημα
ανακύκλωσης του νερού καθαρισμού διαξονικό (4Χ2), εκτιμώμενης αξίας 600.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
24% ή 744.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 Ειδικό βυτιοφόρο όχημα καθαρισμού φρεατίων και αγωγών υπονόμων με σύστημα
ανακύκλωσης του νερού καθαρισμού Τριαξονικό (6Χ2), εκτιμώμενης αξίας 700.000,00€ πλέον
Φ.Π.Α. 24% ή 868.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή δύο τμήματα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα
(12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
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
04/09/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/09/2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)
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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία
που περιγράφονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη της δημοπρασίας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται:
Α) Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα τμήμα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου τμήματος που
ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 1 και 14.000,00 ευρώ για την ΤΜΗΜΑ 2.
Β) Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για τα δυο τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης των προσφερόμενων
τμημάτων, εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00 ευρώ.
Θα απευθύνονται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ και θα
πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εννέα μήνες άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
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.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 26/07/2022
Οι ενδιαφερόμενοι για σχετικές πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,
(υπεύθυνος κος Σάκης Τολιόπουλος και κος Σωκράτης Λάππος) στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Κοζάνης –
Θεσ/νικης, Κοζάνη και στα τηλέφωνα 2461051537, 2461051549 και φαξ 2461051550 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ΄αριθμό 198/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
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