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Προς τις εφημερίδες:
1.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
Εμ. Μπενάκη 10 &Πανεπιστημίου 57
10564 , Αθήνα
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Σωνιέρου 20, Πλ. Βάθης , 10438 , Αθήνα
3.ΘΡΑΚΗ
Ενταύθα
4.ΕΜΠΡΟΣ
Ενταύθα
5.ΑΚΡΙΤΑΣ
Ενταύθα

Θέμα : Περίληψη Διακήρυξης.
Σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την παρακάτω περίληψη, το αργότερα μέχρι 16/9/2017, και
μετά να στείλετε το σχετικό φύλλο της εφημερίδας. Η δημοσίευση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 4
του Ν. 3548/20-3-2007,με την επιτρεπόμενη έκταση του υπό δημοσίευση κειμένου και το
επιτρεπόμενο μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης, διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό χωρίς
την υποβολή εναλλακτικών προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή και με χρόνο περαίωσης 740 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης και με δικαίωμα παρατάσεων σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 για την
ανάθεση συνολικά του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» με CPV 45240000-1 και 65111000-4 Εκτιμώμενης αξίας 1.295.873,78 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
α)ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ)
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.295.873,78 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και
αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 918.225,85€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18%(Γ.Ε.+Ο.Ε.) :165.280,65€.


Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):
162.525,98€ ., που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται Αναθεώρηση 4% στις τιμές ποσού:.49.841,30 € σύμφωνα με
το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. Η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95
παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) με αίτηση από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.
Ξάνθης μέχρι και τις 5/10/2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 13.00 μμ.
Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης (Τηλ. 2541100320) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Επίσης είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη , άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στην συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στην
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. www.deyaxanthis.gr , εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς , της
Τεχνικής Μελέτης και των σχεδίων αυτής τα οποία μπορούν να παραλαμβάνονται μόνο από τα
γραφεία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα κατά το εγκεκριμένο από την
ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό # 1.246.032,48€# (δαπάνη
εργασιών , ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και που είναι εγκατεστημένες
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.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών #25.917,48# και με διάρκεια ισχύος
τουλάχιστον 9 μήνες και 30 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός
ενάριθμου έργου 2017ΕΠ03110029) για το ποσό των # 1.150.511,94€# , συγχρηματοδοτείτ αι
από το ΕΤΠΑ. και είναι ενταγμένο στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» με τίτλο πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» και κωδικό ΟΠΣ 5007935 και από ιδίους
πόρους για το ποσό των #145.361,84€#.
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

Κριτήριο ανάθεσης για τη σύμβαση είναι μόνο η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή και εφόσον πληρούνται οι οικονομικοί και τεχνικοί όροι της
διακήρυξης, ήτοι:
(α) Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις
οικονομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.
3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις κατηγορίες των έργων που καλούνται σύμφωνα
με το άρθρο 21 της παρούσης.
(β) Επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 20 παρ.4 του Ν3669/2008 ( ανεκτέλεστο)
για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ξάνθης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ

ΣΔΡΕΒΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (T.E.E.)
Καραγιώργη Σερβίας 4 ,10284 ΑΘΗΝΑ
2. T.E.E -Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
Παρνασσού 6,69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
3.Περιφερειακή Ένωση Δήμων ΑΜΘ
Στίλπωνος Κυριακίδη 17 , 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
4.Οργάνωση Εργοληπτικών Οργανώσεων
Ελ. Βενιζέλου 84 , 67100 ΞΑΝΘΗ

