Έργο: «Κατασκευή δεξαμενής
δευτεροβάθμιας καθίζησης
στην Ε.Ε.Λ. Μαλίων»

Προϋπολογισμός: 193.000,00 €
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μάλια 19/10/2017
Αρ. Πρωτ.: 4848

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει τη µε
ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Κατασκευή δεξαµενής
δευτεροβάθµιας καθίζησης στην Ε.Ε.Λ. Μαλίων", µε προϋπολογισµό εργασιών 193.000,00€
(χωρίς το Φ.Π.Α.).
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οικοδοµικών και Η/Μ έργων (CPV: 45232421-9)
2. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους Πόρους της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.
3. Παραλαβή Εγγράφων Σύµβασης-Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση
των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου (Βιολογικός Καθαρισµός
Μαλίων, Θέση Λούτρες) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Αναλυτική διακήρυξη του έργου έχει αναρτηθεί και στην επίσηµη Ιστοσελίδα του ∆ήµου
Χερσονήσου (www.hersonissos.gr).
Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ στο τηλέφωνο 2897023325,
αρµόδιο υπάλληλος κ. Μανασσάκης Εµµανουήλ τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
4. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 28 Νοεµβρίου

2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών), στα γραφεία της
∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου (Βιολογικός Καθαρισµός Μαλίων, Θέση Λούτρες).
5. Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς: Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα
συνταχθεί και θα υποβληθεί µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών
εργασιών του τιµολογίου και έλεγχο οµαλότητας των προσφερόµενων επί µέρους ποσοστών
έκπτωσης.

6. Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (Χαµηλότερη Τιµή).
7. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ έργων
και 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 Σ∆Σ, 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 Συµφωνία, 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.
Εγγυήσεις Συµµετοχής: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
3.860,00€ ευρώ.
8. Χρόνος Ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος κάθε υποβαλλόµενης προσφοράς δεσµεύει τον
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι
(6) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
9. Προθεσµία Περάτωσης: Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι πέντε (5) µήνες, από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης.
10. Κατακύρωση ∆ηµοπρασίας: Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί απί την Προϊστάµενη
Αρχή του Έργου (∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Χ.)
11. Γλώσσα σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

Μάλια 19 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου
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