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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κατερίνης - Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσει
Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΚΟΡΙΝΟΥ» προϋπολογισμού
1.790.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Η Υπηρεσία κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 45231300-8
«Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης». Ο τόπος εκτέλεσης του έργου
είναι η Τ.Κ. Κορινού Δήμου Κατερίνης (NUTS EL525).
Το έργο αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ'', Α.Π. Απόφασης ένταξης 5789/2021.
2. 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
(όπου ο διαγωνισμός έλαβε συστημικό αριθμό 191341 και οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση) και στην ιστοσελίδα της Κατερίνης, www.deyakat.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23510-45300-322, αρμόδια
υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σοφία
Χατζηπασχάλη.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-09-2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-09-2022, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ.
4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα
εργασιών, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και σε ομαλή σχέση μεταξύ τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ και:
➢ που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή
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πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση.
Ο 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 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 35.800,00 €.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
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