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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.), προκηρύσσει
συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ
Τ.Κ.
ΑΜΟΥΡΙΟΥ»,
με
προϋπολογισμό
42.908,08
€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., ΧΡ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1, Τ.Κ.:
40200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, μέχρι τις 27–03–2018. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το
πρότυπο τεύχος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , για έργα κάτω των ορίων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2493025444, FAX επικοινωνίας 2493029527, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κ. Τιβικέλης Βασίλειος
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών 10:00 π.μ., με το σύστημα υποβολής προσφορών να είναι αυτό με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παράγραφος 2.α. του Ν 4412/2016 .
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :
4.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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.
4.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ.
κοινοπραξία).
5. Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Α1 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στα Περιφερειακά
Μητρώα, βεβαίωση εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα με αντίστοιχο όριο για έργα :
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
6. Το έργο συνχρηματοδοτείται από το δήμο Ελασσόνας στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης
με την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ..
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

