ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.)

Ελασσόνα 26-11-2018
Α.Π 1977
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ελασσόνας (Δ.Ε.Υ.Α..ΕΛ) που έχει την έδρα της στην Ελασσόνα
(Χρ. Βλαχοδήμου 1)
Προκηρύσσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για την υπηρεσία με τίτλο
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ –
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»
με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 903.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86
του Ν. 4412/2016
Η Χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους Πόρους της Επιχείρησης σε βάρος του Κ.Α. 62-07-13 του προϋπολογισμού
της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. για τα οικονομικά έτη 2019-2020-2021.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
ΔΗμοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. www.deyael. gr
(πληροφορίες: Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. τηλ.: 2493025444 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, ή σε κράτος-μέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 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 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.
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι να ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο
αντικείμενο, να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, να πληρούν τις νομικές,
οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, να διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια, να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή και να έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί Φορείς” στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ





ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
02 – 01 - 2019 ώρα 10:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11 -01- 2019 ώρα 18:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
18 – 01 - 2019 ώρα 10:00

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και

26-11-2018

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία

δημοσίευσης

στο

Τεύχος

23-11-2018

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ
Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο

3-12-2018

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα απευθύνεται
στη Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, (ίση του 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης) εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή τουλάχιστον
18.072,00 € για το σύνολο της εργασίας.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
Σερετίδης Ανέστης

Signed by: ANESTIS SERETIDIS
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