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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΣ. ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ
ΔΗΜΟ ΔΧΔΧΝΗ
Σασ. Διεύθςνζη: Αγία Κπξηαθή
Θεξηαθεζίνπ
Σ.Κ.: 45500
Σει.: 2654360100
Fax: 2654360120

Αγ.Κςπιακή

23/ 4 /2021

Απιθμ. Ππυη.:

2521

ΕΡΓΟ:

«Ανηικαηάζηαζη
εζυηεπικού
δικηύος
ύδπεςζηρ
Νέαρ
Μοςζιυηίηζαρ
και
Κάηυ
Μοςζιυηίηζαρ
Σ.Κ.
Μοςζιυηίηζαρ»

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 710.000,00€
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ
(Πρώην ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι ΕΠΕΝΔ.
ΔΑΝΕΙΟ)
75% ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΣΡΑΠΕΖΑ
25% Σ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ-ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
CPV:
45231300-8
Α/Α ηλεκτρ
διαγωνισμού
ΕΗΔΗ:

86342

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Ο Γήκνο Γσδψλεο, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ κέζσ ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. γηα
ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ « Ανηικαηάζηαζη εζυηεπικού δικηύος ύδπεςζηρ Νέαρ
Μοςζιυηίηζαρ και Κάηυ Μοςζιυηίηζαρ Σ.Κ Μοςζιυηίηζαρ », κε πξνυπνινγηζκφ
710.000,00 ΔΤΡΩ. Σν έξγν δελ ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α. Σν έξγν εκπίπηεη ζηα ηζρχνληα
πεξί αληηζηξνθήο Φ.Π.Α. βάζεη ηνπ Ν 4281/2014 θεθ 160Α φπσο ηζρχεη.
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ
289.897,27€ , ΣΔΥΝΙΚΑ 116.226,88€, ΩΛΗΝΩΔΙ 95.609,94€ θαη ΔΙΓΙΚΑ
ΣΔΜΑΥΙΑ 15.935,00€ κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 710.000,00 επξψ (δαπάλε
εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ ,απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε ).
2 Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί ηεο
πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
www.dodoni.gr.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ππνπξγφ ΤΜΔ
ππφδεηγκα ηχπνπ Β βάζεη ηνπ Ν4412/2016. Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα
2654360136,2654360138 FAX επηθνηλσλίαο 2654360120.
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί (ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ) ζηηο
10 /5 /2021, ημέπα Δεςηέπα θαη ώπα 14:00μμ κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε επί
κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 95 παξ 2α ηνπ Ν. 4412/2016.
4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί:
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1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ε ζηελ θαηεγνξία
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ςδπαςλικά ςπό πίεζη) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα
ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο,
θαζψο
θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε
λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη
κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
Δηδηθά γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην ΜΔΔΠ ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία
ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ 1η ηάξη και άνυ ή ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (αγυγοί ςπό
πίεζη)1η ηάξη και άνυ Καηά ηα άιια ηζρχνπλ ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηελ
παξάγξαθν 22.Γ ηεο δηαθήξπμεο.
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ύτοςρ 14.200,00 εςπώ κε ηζρχ απηήο 9 κελψλ θαη 30εκεξψλ απφ ηελ εκέξα
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ (
ΠΡΩΗΝ ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι)-ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Πξνθαηαβνιή ζα ρνξεγεζεί.
7. Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηξηαθφζηεο εμήληα
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
8. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή .
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΝΣΑΚΑΛΔΣΗ ΥΡΗΣΟ

(360)

21PROC008518361 2021-04-23

