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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου:
«ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»
Ο Δήμος Βοΐου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με προϋπολογισμό τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες
πεντακόσια τέσσερα Ευρώ και έξι λεπτά (496.504,06€). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία υδραυλικά ή ηλεκτρομηχανολογικά έργα (κοινό
αντικείμενο) με προϋπολογισμό 375.669,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
και β) Οικοδομικά έργα με προϋπολογισμό 110.987,95€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).
1. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, που ανέρχεται σε ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Επιπλέον στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου
www.dimosvoiou.gr θα είναι αναρτημένα τα τεύχη του διαγωνισμού, εκτός από το έντυπο της
Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο παραλαμβάνεται δωρεάν μόνο από την έδρα της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την με αριθμ. 182/2016 απόφαση της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
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προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και έχει εγκριθεί με
την υπ’ αριθμ 179/2017 απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βοΐου. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 24653-50211 / 24653-502057, FAX επικοινωνίας 24650-71045.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ασκίου και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 95 του
Ν.4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
4.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (προϋπολογισμός 375.669,61€ με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα ) ή σε έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισμός 375.669,61€ με ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα ) και σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμός 110.987,95€
με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα ) και 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 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).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους εννιά
χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ένα ευρώ (9.931,00€), και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα
(210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
Το έργο αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΪΟΥ» η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία
2014-2020». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης - κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός εναρίθμου): 2016ΕΠ00510031.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του ποσοστού 15%, στο ποσό
της σύμβασης χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 150 και η εγγύηση
προκαταβολής υπολογίζεται βάσει του άρθρου 302 παρ. 1δ του ν. 4412/2016.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου.
Σιάτιστα, 11 / 10 / 2017
Ο Δήμαρχος Βοΐου
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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