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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ), διακηρύσσει
ότι την Πέμπτη 2/11/2017 και ώρα λήξεως επιδόσεως των προσφορών την 10 π.μ., θα
διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ, οδός Ασκληπιού 35, Τρίκαλα, δημόσιος μειοδοτικός
διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 95
του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Φ800 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ Φ200 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ», προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 110.000 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ .
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση
της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του συνολικού
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 2.200,00 ΕΥΡΩ, πρέπει δε να απευθύνεται προς την
ΔΕΥΑ Τρικάλων.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) ημερολογιακούς
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ, τηλέφ. 2431076711, οι δε ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα σχετικά τεύχη από την
ιστοσελίδα www.deyat.gr από τις 13/10/2017, καθώς και από τα κεντρικά γραφεία της
ΔΕΥΑΤ, Ασκληπιού 35, υπεύθυνη κ. Μακροστέργιου Σωτηρία, μέχρι και την Τρίτη
31/10/2017.
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