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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελευθερούπολη 04-02-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμ. Πρωτ: 764

Δ.Ε.Υ.Α.A. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Προκηρύσσει
Ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 120.000,00 (χωρίς ΦΠΑ ), CPV: 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες,
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 264 & 311 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου
37 του Ν. 4482/2017.
1. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 88401,00€
ΓΕ &ΟΕ: 15912,18€
Απρόβλεπτα: 15646,98€
Πρόβλεψη αναθεώρησης:

39,84€

ΦΠΑ 24%: 28.800,00€
2. Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Παγγαίου, (Κωδικός
NUTS: EL515) και ανήκει στα Εποπτευόμενα ΝΠ, Υποτομέας Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενα από Ο.Τ.Α. Η κύρια δραστηριότητα
του Αναθέτοντος Φορέα είναι η Ύδρευση, Αποχέτευση, Άρδευση του Δήμου Παγγαίου. (Δ/νση : γωνία Φιλελλήνων & Ελ.
Βενιζέλου, Ελευθερούπολη Ν. Καβάλας. Τ.Κ: 64100, Τηλ: 2592021670, e-mail: deyap@deyapaggaiou.gr αρμόδιοι
υπάλληλοι: Ι. Χατζησπύρογλου, Κ. Νταμπανλής)
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 28/02/2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/03/2020,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο χώρο της πύλης, www.promitheus.gov.gr, (Α/Α: 87941) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου ,
www.dimospaggaiou.gr
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην Α2 και άνω
τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, σύμφωνα με τη διακήρυξη και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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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
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. Ο Οικονομικός φορέας
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.400,00 ΕΥΡΩ που θα
απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Παγγαίου, με ισχύ τουλάχιστον έξι
(6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι
27/09/2020.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μίας προσφοράς από κάθε προσφέροντα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
7. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Κ.Α: 62.07.125 προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑΠ, (ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑΠ)
8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α Παγγαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
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