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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας (Δ.Ε.Υ.Α.
Ελασσόνας), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για
την παροχή υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης στις κοινότητες
των Δ.Ε. Ποταμιάς και Βερδικούσιας», με προϋπολογισμό (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ποσού
124.775,50 €.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ
Ελασσόνας www.deyael.gr.
Η διακήρυξη της υπηρεσίας έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για υπηρεσίες κάτω των ορίων.
Πληροφορίες: Τηλ: 2493025444, e-mail: info@deyael.gr, Σαμαρά Κωνσταντίνα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
συμπληρωματικών
πληροφοριών/διευκρινήσεων
Καταληκτική ημερομηνία απάντησης
συμπληρωματικών
πληροφοριών/διευκρινήσεων
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
Ημερομηνία αποσφράγισης

Παρασκευή

02-09-2022

Πέμπτη

08-09-2022

Δευτέρα
Δευτέρα
Τετάρτη

29-08-2022 11:00
12-09-2022 11:00
21-09-2022 10:00

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 12-09-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
21-09-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Το σύστημα υποβολής προσφορών να είναι με τιμή υπηρεσίας ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 37 παράγραφος 5.α. του
Ν.4782/2021.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις οικονομικών
φορέων, που έχουν πτυχίο υδραυλικού ή είναι κάτοχοι εργοληπτικού πτυχίου
υδραυλικών Α1 και άνω ή κάτοχοι εμπειροτεχνικού πτυχίου κατηγορίας υδραυλικών
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 άνω ή κάτοχοι εμπειροτεχνικού πτυχίου κατηγορίας
υδραυλικών.
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 254 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 (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 2.495,51 € και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα
(10) μήνες.
6. Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.

7. Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης μέχρι

δεκατέσσερις (14) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της

σύμβασης, με δυνατότητα προαίρεσης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με
προϋπολογισμό 35.650,14 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.
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