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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου προκηρύσσει
δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα υποβολής προσφορών, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 6 Ν. 3669/08) για την εκτέλεση του έργου:

"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Κ.ΧΑΝΙ –
ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ"
Προϋπολογισμού: 7.955.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.955.000,00€ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 4.718.813,71€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 849.386,47€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9%): 501.138,02€
Αναθεώρηση: 266.464,01€
Απολογιστικές Δαπάνες (Απολογιστικά Ασφάλτου): 131.677,47€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 1.487.520,33€
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 10% του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση
και ΦΠΑ) στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το Ν4071/2012 άρθρο 243 και το Ν. 3669/2008 άρθρο 51
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την Τετάρτη 20-03-2012 τα συμβατικά
τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου (θέση Λούτρες, βιολογικός
Μαλίων - 700 07 Μάλια). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α. Πληροφορίες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ (τηλ. 28970-32407)
κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 28970-34005, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Κος Κοσμαδάκης
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ στις 26-03-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το
σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά
κατηγορία εργασιών (περίπτ. Άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία
θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, μεμονωμένα ή σε
κοινοπραξία, (όπως φαίνεται αναλυτικά και στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης):

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4 η ή 5η τάξη (και 6η τάξη
μόνο εφόσον ο Νομός εκτελέσεως του έργου έχει δηλωθεί ως έδρα ή ως
δεύτερος Νομός) για έργα κατηγορίας Υδραυλικών, είτε
β. προέρχονται 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 σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. προέρχονται 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.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
124.020,31€ και ισχύ τουλάχιστον 10 Μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 Μήνες.
Tο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και από
Εθνικούς Πόρους.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.
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