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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
(∆.Ε.Υ.Α.Χ.)

∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΟΜΒΡΙΩΝ ∆ΕΥΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

553.500,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

Πόρους ∆ΕΥΑ Χερσονήσου

Μάλια 15-04-2015
Αρ. Πρωτ.: 1323

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου
(∆ΕΥΑΧ) προκηρύσσει Ανοιχτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,
ΟΜΒΡΙΩΝ ∆ΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», µε
προϋπολογισµό 553.500,00 Ευρώ(µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων µε
προϋπολογισµό
450.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και
Αναθεώρηση).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν µέχρι την Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 τα
συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από τα γραφεία
της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου (θέση Λούτρες, βιολογικός Μαλίων - 700 07 Μάλια). Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. Για
κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δηµοπράτησης κάθε
σειρά των οποίων διατίθεται, προς 10,00 €, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επικοινωνεί µε τα
γραφεία της ∆ΕΥΑΧ (τηλ. 28970-32407) κατά τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες, fax επικοινωνίας
28970-34005, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Κυπράκη.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,00π.µ. στα
γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου Βιολογικός Καθαρισµός Μαλίων και το σύστηµα υποβολής
προσφορών είναι προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3669/08,
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως φαίνεται
αναλυτικά και στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης:

•

1

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω,
για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.1
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει
την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται και η
δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (βλέπετε άρθρα 105
και 106 του Κ∆Ε). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.
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έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου , στα οποία
τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη
µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
•

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν.4281/2014.
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης
κατηγορίας.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
9.000,00€ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) µηνών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) µήνες. Το έργο χρηµατοδοτείται από το ταµείο
της ∆ΕΥΑΧ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΧ.

Μάλια Απρίλιος 2015
Ο Πρόεδρος του ∆Σ
της ∆ΕΥΑΧ

Νικόλαος Αργυράκης

