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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Εθν. Αντίστασης 29, Τ.Κ. 20200, Κιάτο
Τηλ:
27420 26490, 26532
Fax:
27420 29432
E-mail:
deyasik@otenet.gr
Πληροφ.: www.deaysik.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων
προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΗΝ

Π.Ε.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ

»

συνολικού

προϋπολογισμού 194.144,74 € και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 264, 326
& 331του Ν. 4412/2016..
Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων
,(Κωδικός NUTS: EL652) και ανήκει στα Εποπτευόμενα ΝΠ, Υποτομέας Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενα
από Ο.Τ.Α. Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι Υποδομές Κοινής Ωφέλειας
(Ύδρευση, Αποχέτευση). ( Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 29, Κιάτο Κορινθίας 20 200,
Τηλ:2742026490, e-mail: deyasik@otenet.gr)
Το προς κατασκευή έργο περιλαμβάνει την επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε
διανοιγμένους δρόμους στην Π.Ε. Κανελλοπούλου -Σφαγεία στην Δ.Ε. Σικυωνίων. (CPV:
45231300-8)
Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως εξής:
Δαπάνη εργασιών:

142.909,40 €

ΓΕ&ΟΕ (18%):

25.723,69 €

Απρόβλεπτα (15%):

25.294,96 €

Πρόβλεψη αναθεώρησης:
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(Φ.Π.Α. 0%):

216,69 €
0,00 €

Η συνολική δαπάνη του έργου θα χρηματοδοτηθεί από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.02.00.0104
των εξόδων του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων του οικονομικού έτους 2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 07/11/2017 , ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Επιτροπής
διενέργειας Διαγωνισμού έργου, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ , στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Σικυωνίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη από τα γραφεία της Τ.Υ της ΔΕΥΑ
Σικυωνίων, μέχρι και την 6η/ 11/2017, ημέρα Δευτέρα, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια για
την αναπαραγωγή τους. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2742026490 και FAX: 2742029432,
αρμόδιος υπάλληλος Χρυσικός Βλάσιος
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων
που υποβάλουν κοινή προσφορά και που. δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω ( για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.ΕΠ. ) και που
είναι εγκατεστημένοι 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 1,2,4,5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της 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.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
`Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του
Ν.4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχή, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 302 του Ν.
4412/2016,ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ( 3.000,00 €), που θα απευθύνεται
προς την ΔΕΥΑ Σικυωνίων, με ισχύ τουλάχιστον εννιά (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μίας προσφοράς από κάθε προσφέροντα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση..

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος
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