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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γξεβελψλ ( Γ.Δ.Τ.Α.Γ. ) , πξνθεξχζζεη αλνηρηφ
δηαγσληζκφ κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) γηα
ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ΒΔΛΣΙΧΗ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ
ΤΓΡΑΓΧΓΔΙΟΤ ΟΙΚΙΜΧΝ ΓΡΔΒΔΝΧΝ, κε πξνυπνινγηζκφ 7.419.354,84 € (Γαπάλε εξγαζηψλ,
ΓΔ θαη ΟΔ, Απξφβιεπηα & Αλαζεψξεζε).
2. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο (εθηφο ζρεδίσλ), άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο
πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αλαζέησλ θνξέα (www. deyag.gr).
Σα ζρέδηα ηεο κειέηεο δηαηίζεληαη απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑΓ, νδφο 1ν ΥΙΛ.
Γξεβελψλ - Κνδάλεο, πιεξνθνξίεο Πνχιηνο Θεφδσξνο ηει.: 2462025433.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ζηα γξαθεία ηνπ
αλαζέησλ θνξέα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηοι έωρ ηην 27/08/2018 ο αλαζέησλ θνξέαο παξέρεη ζε φινπο
ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηο απγόηεπο ζηιρ 29/08/2018
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 24620-25433, FAX επηθνηλσλίαο 24620-25434, αξκφδηνο ππάιιεινο
γηα επηθνηλσλία θ. Πνχιηνο Θ., Σνηίδεο Δ.
3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, μέσπι ηιρ 04/09/2018, ημέπα Σπίηη και ώπα 10.00
π.μ., ψξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ, κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο
πξνζθνξψλ λα είλαη απηφ κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 95 παξάγξαθνο 2.α. ηνπ
Ν 4412/2016 .
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11/09/2018,
ημέπα Σπίηη και ώπα 10.00
4. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό.
ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ :
4.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ (πξνυπνινγηζκφο 7.418.548,22
ΔΤΡΩ) ή ζε έξγα θαηεγνξίαο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ (πξνυπνινγηζκφο
7.418.548,22 ΔΤΡΩ) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε::
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη

1

Π ερι λη π τι κή Δι α κή ρυ ξη

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
4.2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.,
4.3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 254 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 (ζχκθσλα θαη κε ηα άξζξα 305 -306) ηνπ λ.
4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ
γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο
150.000,00 €, θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έξι ( 6 ) μηνών και ηπιάνηα ( 30 ) ημεπών, κεηά ηελ εκέξα
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο σπόνορ ιζσύορ ηων πποζθοπών είναι έξι ( 6 ) μήνερ.
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 2014-2020 (80% ΔΣΠΑ – 20%
ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) κε Αξ. Δλ. 2017ΔΠ00510028.
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.
ΓΡΔΒΔΝΧΝ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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