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Δ/λζε: Λ. Καξακαλιή & 4εο Αλσλχκνπ
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ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ
«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΩΛ ΔΞΔΗΓΝΛΡΝΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ ΠΡΑ ΓΗΘΡΑ ΓΟΔΠΖΠ»
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά αποκλειζηικά βάζει ηιμής
(ταμελόηερε ηιμή), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Αποκαηάζηαζε
δεμιών επείγονηος ταρακηήρα ζηα δίκησα ύδρεσζες (Κσδηθφο CPV:45231300-8), πξνυπνινγηζκνχ
51.569,12 εσρώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15.24.01 θαηά πνζφ
41.588,00€ θαη ηνλ Κ.Α. 54.00.28 θαηά πνζφ 9.981,12€ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2020. Σν
αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο, πνπ ζα ζπζηαζεί κε ζχκβαζε, είλαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζηα
δίθηπα απνρέηεπζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ
Δήκνπ Δειθψλ. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ δηαξξνψλ ζηα δίθηπα
χδξεπζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή ηερληθή πεξηγξαθή.
Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα δηάζηεκα δέθα (10) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ αζθνχλ
δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρε εγγξαθή ζην
νηθείν επηκειεηήξην ή αληίζηνηρε βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή, θαη ηα
νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα: α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ
πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη δ) ζε
ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ
Δήκνπ Δειθψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Άκθηζζα, ζηελ νδφ Λεσθφξνο Καξακαλιή & 4 εο Αλσλχκνπ, απφ ηελ
ηξηκειή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ Δεπηέξα 4 Μαΐνπ 2020 θαη απφ ψξα 10:00
έσο ψξα 10:30 (ψξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ).
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Η γιψζζα ζχληαμεο πξνζθνξψλ είλαη ε ειιεληθή.
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ
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εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΔΗ
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο
απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Οιφθιεξε ε δηαθήξπμε καδί κε ηα παξαξηήκαηα ηεο ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ζηε δηεχζπλζε
δηαδηθηχνπ www.deyadelphi.gr φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε.
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ δίδνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Δεκνηηθή
Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ Δήκνπ Δειθψλ, Σαρπδξ. Δηεχζπλζε Λεσθφξνο Καξακαλιή & 4εο
Αλσλχκνπ, ΣΚ 33100 ΑΜΦΙΑ, αξκφδηνο ππάιιεινο θ. Μνπηζέιεο Δακηαλφο, ηει.2265072183.
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΔΗ.
Πξνθήξπμε απηήο (πεξίιεςε ηεο Δηαθήξπμεο) ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Δεκνηηθήο
Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ Δήκνπ Δειθψλ, αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ επηρείξεζεο https://deyadelphi.gr/

και ςε μία ημερήςια εφημερίδα τησ ζδρασ τησ

επιχείρηςησ. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
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