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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γξεβελψλ ( Γ.Δ.Τ.Α.Γ. ) , πξνθεξχζζεη Αλνηρηφ
πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Δπιδιόπθωζη Αποκαηάζηαζη έκηακηων βλαβών ζηιρ Γ.Δ. και ζηιρ Σ.Κ. ηος Γήμος Γπεβενών, όηαν ηα
ζςνεπγεία ή ηα μησανήμαηα ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Γ. δεν μποπούν να ανηαποκπιθούν, κε
πξνυπνινγηζκφ 50.000,00 € (Γαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ, Απξφβιεπηα & Αλαζεψξεζε).
2. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αλαζέησλ θνξέα (www. deyag.gr).
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηοι έωρ ηην 21/12/2020 ο αλαζέησλ θνξέαο παξέρεη ζε φινπο
ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηο απγόηεπο έωρ ηην πποηγούμενη ηηρ
δημοππαζίαρ , δηλαδή ζηιρ 21/12/2020.
Πιεξνθνξίεο ζηα ηει. 2462087162 (ινγσ ηειεξγαζίαο ζην 6974649719) θαη 2462025433
(ιφγσ ηειεξγαζίαο 6974458841), FAX επηθνηλσλίαο 24620-25434, αξκφδηνη ππάιιεινη γηα
επηθνηλσλία Πνχιηνο Θεφδσξνο & Σνηίδεο Δπακεηλψλδαο.
3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή
ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, μέσπι ηιρ 22/12/2020, ημέπα Σπίηη και ώπα
10.00 π.μ., ψξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ, 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 απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 22/12/2020, ημέπα Σπίηη και
ώπα 10.00 π.μ.
4. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό.
ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ :
4.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ , θαη είλαη :
α. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη
ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.., ζηελ Α1 ηάξη και άνω για έπγα καηηγοπίαρ
ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ1, ή
β. ζηα ανηίζηοισα Νομαπσιακά Μηηπώα για έπγα ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ
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Κατ’ αντιςτοιχία με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικά του έργου ςύμφωνα με το άρθρο 11 τησ παρούςασ
(αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίεσ ςτισ οποίεσ εμπίπτει το έργο ςύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του άρθρου 76 ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντεσ φορείσ πρβλ και άρθρα
304 και 308 ν. 4412/2016).
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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
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.
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 1.000,00
€, θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έμη ( 6 ) κελψλ θαη ηξηάληα ( 30 ) εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη ( 6 ) κήλεο.
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ ηεο ΓΔΤΑΓ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ
Κ.Α15.01.01.011 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ – ΔΠΙΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ
ΤΓΡΔΤΗ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ, ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΓΑΣΩΝ» ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.
ΓΡΔΒΔΝΧΝ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΧΝ.
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