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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
«ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
2ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
50100 ΚΟΖΑΝΗ

ΤΗΛ: 24610-51500
ΦΑΞ: 24610-51550

ΕΡΓΟ: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.
ΣΠΑΡΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔ. MIS (ΟΠΣ): 5093161, Α/Α 2
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ:2021ΕΠ00510082

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

158.000,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την
εκτέλεση του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
(CPV: 45240000-1), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021.
2. Αντικείμενο σύμβασης: Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου
ύδρευσης του οικισμού Σπάρτου από το αντλιοστάσιο Κήπου – Καισαρείας με σωλήνες HDPE
3ης γενιάς, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 και ονομαστικής πίεσης 16 atm, συνολικού μήκους
2.600 m με όλα τα απαραίτητα φρεάτια. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση δύο
αντλητικών συγκροτημάτων με τον αντίστοιχο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στο
αντλιοστάσιο Κήπου – Καισαρείας για την αυτόνομη υδροδότηση του οικισμού Σπάρτου, καθώς
και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στην υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού για
την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του νέου δικτύου.
3. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο
ποσό των 158.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 111.368,43 €
Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) 18%: 20.046,32 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):
19.712,21€
Σύνολο: 151.126,96 €
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Απολογιστικές εργασίες : 4.065,00 €
Γενικό σύνολο με απολογιστικές εργασίες : 155.191,96 €
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.808,04 €.
4. Χρηματοδότηση: Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία
2014-2020» σύμφωνα με την Τροποποίηση (1η) της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ): 5093161 ως Υποέργο Α/Α.2 με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2021ΕΠ00510082) και
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από 26/10/2022 στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr
(Α/Α Συστήματος: 190894), 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, στα τηλέφωνα: 2461051549,51556, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Λάππος Σωκράτης, κ. Αδαμίδης Θεόδωρος, 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 10/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59:59 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 (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 17/11/2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατ΄
εφαρμογή της παρ. 2α. του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμού δαπάνης έργου
100.505,80 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
(προϋπολογισμού δαπάνης έργου 54.686,16 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή στην
κατηγορία έργου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (προϋπολογισμού δαπάνης έργου 155.191,96 €
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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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 τριών χιλιάδων
εκατόν εξήντα ευρώ (3.160,00 €). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι
μέχρι και τις 10/10/2023.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δέκα (10) μηνών από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται
σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
12. Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
14. Δημοσιότητα: Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) στον Ελληνικό Τύπο,
Ημερομηνία αποστολής: 26/10/2022.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κυτίδης Κωνσταντίνος

