signed by Ministry
Ministry of Digital Digitally
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Governance,
2021.10.25 09:31:56
HellenicΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Republic Date:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
EEST

ΑΔΑ: 6Ψ9ΙΟΕΤΡ-ΩΑΒ

Reason:
Location: Athens

Κατερίνη, 25-10-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 6431
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (2022)»
προϋπολογισμού 298.800,00 € εκτός
ΦΠΑ (24/2021 μελέτη)

ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Σβορώνου 17, 60100, Κατερίνη
Τηλ: 23510-45300-322
www.deyakat.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κατερίνης - Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, για την ανάθεση της
υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (2022)», προϋπολογισμού 298.800,00 € εκτός ΦΠΑ (24/2021
μελέτη)
Η Υπηρεσία κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 50000000-5
υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, NUTS: EL525.
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 Κατερίνης, www.deyakat.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23510 - 45322, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χατζηπασχάλη Σοφία.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-11-2021 και
ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-11-2021 και ώρα
9.00 π.μ.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 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.
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 σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
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, σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της Μελέτης .
6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε
ποσοστό 2% της εκτιμώμενης δαπάνης ήτοι 5.976,00€.
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ΑΔΑ: 6Ψ9ΙΟΕΤΡ-ΩΑΒ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

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.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να ισχύουν τουλάχιστο τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής Προσφορών . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑ ( 10 ) μήνες.
7. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ Κατερίνης.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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