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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΕΥΑ Σκοπέλου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ- ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» προϋπολογισμού 1.120.000,00 € (με αναθεώρηση
χωρίς ΦΠΑ).
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου
Ταχυδρομική Δ/νση: 37003 Σκόπελος, τηλ. 2424022216, fax. 2424023246, email: deyaskop@otenet.gr.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντώνιος Κεσμετζής.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.skopelos.gov.gr
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει, συνοπτικά, την κατασκευή:
Πέντε (5) αντλιοστασίων ακαθάρτων
2.660 m περίπου καταθλιπτικών αγωγών διαμέτρου 110, 140, 225 mm, 10 atm.
380 m περίπου αγωγών βαρύτητας PVC/41 διαμέτρου 250 mm.
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.120.000,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών

815.887,40 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)

146.859,73 €

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

144.412,07 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1% σύμφωνα
με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016

12.840,80 €

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
— Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα Υδραυλικά 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.
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— Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
— Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκα τάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
(α) Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των Οικονομικών Φορέων αποδεικνύεται με βάση τα
οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3669/196 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, την κατηγορία
των υδραυλικών έργων οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, κατ’ελάχιστον σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4(β) του άρθρου 100 του
3669/08.
Η χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από τα μέλη της
Ένωσης Οικονομικών Φορέων είτε από ένα μόνο μέλος αυτής.
β) Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., θα πρέπει να πληρούν τις
προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρ. 20 του Ν. 3669/2008.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
(α) Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών Έργων απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την
προβλεπόμενη στην παράγραφο 4(α) του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει (1ης τάξης και άνω).
(β) Λόγω της φύσεως του συγκεκριμένου έργου, οι οικονομικοί Φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει
κατά τη τελευταία 5ετία ένα τουλάχιστον έργο αποχέτευσης ακαθάρτων προϋπολογισμού τουλάχιστον
ίσου με το δημοπρατούμενο και ένα τουλάχιστον αντλιοστάσιο ακαθάρτων. Τα έργα ή το έργο θα αφορούν δημόσιους φορείς. Η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον οικονομικό
φορέα σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει:
— Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο για την διασφάλιση ποιότητας
6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 22.400,00 ευρώ. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ορίζεται η Πέμπτη 30/01/2020. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
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9. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 05/02/2020, και ώρα 10:00 π.μ.
11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπ. Εσωτερικών.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 5% του ποσού της σύμβασης, σύμφωνα με
το άρθρο 150 του Ν.4412/16.
12. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ.

Σκόπελος, 23 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Αριστείδης Ν. Βούλγαρης
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