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ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αρτας - Δ.Ε.Υ.Α.Α., προκηρύσσει
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , αποκλειστικά βάσει τιμής , για
την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ,
ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 8.000.000,00 Ευρώ,
χωρίς Φ.Π.Α.
Το έργο αποτελείται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 7.998.642,04 €
(Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% , απρόβλεπτα 9% και απολογιστικές εργασίες ).
Το έργο κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων
(CPV): 45232420: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων.
Κωδικός NUTS: EL541.
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, και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Άρτας ,
www.deya-artas.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης με αριθμ. 166278/25-06-2021 (ΦΕΚ/Β/2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά
υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.07.28 13:04:44
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9108ΟΡΓΚ-ΔΒΣ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26810-70140, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος
Νικόλαος Τριανταφυλλάκης.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
08 -09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14 -092021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών , του άρθρου 95 παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016 .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 01-09-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 0309-2021.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
4.1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων Υδραυλικών 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, 5, 6 και 7 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 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε), και 3 (β) το 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).
5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας , την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια,
καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, οι οποίες θα πρέπει να
αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στις παρακάτω τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π:
- Των Υδραυλικών Έργων στην 5η τάξη και άνω ή
- Αναβαθμισμένες κοινοπραξίες 4ης τάξης στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, κατά
τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, η οποία απευθύνεται στο φορέα
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κατασκευής του έργου ήτοι τη Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ και το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των
160.000,00 € , με ισχύ τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, ήτοι μέχρι την 08-08-2022 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10)
μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι
προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020», με συγχρηματοδότηση
από το ΕΤΠΑ, ως υποέργο της Πράξης : «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Δήμου
Αρταίων», με κωδικό ΟΠΣ 5053777 και κωδικό ενάριθμου 2020ΕΠ01810021. Η δαπάνη
κατασκευής του τριτεύοντος δικτύου καλύπτεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΑ.
Το έργο υπόκειται στο καθεστώς αντιστροφής υποχρέωσης ΦΠΑ (υπόχρεος ο λήπτης του
τιμολογίου).
8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι το 10% (δέκα τοις
εκατό) επί του ποσού της σύμβασης , χωρίς αναθεωρηση καί ΦΠΑ, υπό την
πρόυπόθεση της καταβόλης από τόν αναδόχό ίσόπόσης εγγυησης πρόκαταβόλης.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.
ΑΡΤΑΣ.
10. Η προκήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις 22-07-2021 και δημοσιεύτηκε στις 27-07-2021 με αριθμό 2021/S 143-381350.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

