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Γρεβενά: 09/11/2022
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ΠΡΟ:
Δξγνιήπηεο Γεκ. Δξγσλ,
θαηεγνξία ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ,
με έδρα ηον Γήμο Γρεβενών

ΠΡΟΚΛΗΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ
Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γξεβελώλ πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε
έξγνπ κε ηίηιν «Δπεκηάζεις επιζκεσές ζσνηηρήζεις πανηοροϊκών δικηύων αποτέηεσζης ζε
Γ.Γ. ηοσ Γήμοσ Γρεβενών», ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 (BΙΒΛΙΟ ΙΙ- θνξείο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πόζηκν ύδσξ, απνρέηεπζε- επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη απνζηξάγγηζε
πδάησλ) ηνπ Ν. 4412/2016, εκηιμώμενης δαπάνης 29.734,93 €. Με ηελ ππ’ αξηζκ 53/2022
Απόθαζε ηνπ Γ εγθξίζεθε ν θάθεινο ηεο ζύκβαζεο θαη ε δηαδηθαζίαο ηεο απ επζείαο
αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.
Δπηζπλάπηεηαη πξνο ελεκέξσζε ζαο θαζώο θαη γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζθνξάο ζαο ε
ηερληθή έθζεζε , ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ν πξνϋπνινγηζκόο
κειέηεο, ην ηηκνιόγην κειέηεο, ε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, ηα Σππηθά ζρέδηα – νξηδνληηνγξαθία,
θαη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο – Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ – ΦΑΤ)
Ημερομηνία & ηρόπος σποβολής προζθοράς
Παξαθαινύκε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξνζθνξάο γηα ηα αλσηέξσ κέρξη ηελ 18/11/2022 εκέξα
Παραζκεσή ώξα 12.00 ζηα γξαθεία (πρωηόκολλο) ηεο Γ.Δ.Τ.Α Γξεβελώλ (Γ/λζε: 1ν ρηι.
Γξεβελώλ - Κνδάλεο.).
Γίλνληαη δεθηέο κόλν ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα αθόινπζα:
Α) ε ιέμε «Πξνζθνξά»,
Β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
Γ) ν ηίηινο ηεο ζύκβαζεο,
Γ) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα (άξζξν 92 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016).
Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ δελ
πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Ν.4412/2016, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/2021).
Δπιζσναπηόμενα δικαιολογηηικά προζθοράς

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λόκηκεο εθπξνζώπεζεο από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ην/ηα
πξόζσπν/α πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιή
πξνζθνξώλ (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.).
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Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ Ν4412/16 α) πεξί απαζρόιεζεο
πξνζσπηθνύ ζην ΙΚΑ β) πξνζσπηθήο αζθάιηζεο από ην ΔΦΚΑ

Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ( γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό)

Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ( Γύλαηαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ απνζπάζκαηνο
πνηληθνύ κεηξώνπ σο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/16 κε ηελ ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο .)

Τπεύζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ
νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4
Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021)

Δξγνιεπηηθό πηπρίν (Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ, ζηελ θαηεγνξία έξγσλ
ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ, Α1 ηάμεο θαη άλσ ή - Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην αληίζηνηρν Ννκαξρηαθό Μεηξών
γηα έξγα ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ πξνϋπνινγηζκνύ 29.734,93€)

Απνδεηθηηθό γηα ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο (Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζην ΔΒΔ Γξεβελώλ,
Βεβαίσζε έλαξμεο ΓΟΤ, θ.ι.π.)

πκπιεξσκέλν ην Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ)
Παροτή πληροθοριών
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ
Γξεβελώλ, ηει: 2462025433, e-mail: deyagrevena@yahoo.gr ηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο ηεο
επηρείξεζεο.
Αξκόδηνο ππάιιεινο: Πνύιηνο Θεόδσξνο, Σνηίδεο Δπακεηλώλδαο
Σνλίδεηαη όηη:
α) Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη.
β) Σν ύςνο ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο είλαη δεζκεπηηθό θαη δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
πξνζθνξάο κε ηηκή κεγαιύηεξε ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο.
γ) Οη Πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα ηξηάληα
(30) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
δ) Για ηην σπογραθή ηης ζύμβαζης θα απαιηηθεί εγγύηζη καλής εκηέλεζης 5% ηοσ
προϋπολογιζμού ηης ζύμβαζης.
Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο.
ΤΝΗΜΜΔΝΑ
ε ηερληθή έθζεζε, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ν
πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο, ην ηηκνιόγην κειέηεο, ε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, ηα Σππηθά ζρέδηα –
νξηδνληηνγξαθία, θαη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο – Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ
– ΦΑΤ)
Ο Γενικός Γ/νηης ηης ΓΔΤΑ Γρεβενών
Δπαμεινώνδας Σοηίδης
Πολιηικός Μητανικός

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EPAMEINONDAS TOTIDIS
Ημερομηνία: 2022.11.09 09:39:43 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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