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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άργους–Μυκηνών (ΔΕΥΑΑΡΜ) προκηρύσσει Ανοικτό,
Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την κατασκευή του Έργου με τίτλο: “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ”.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31 Οκτωβρίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:30μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις
8 Νοεμβρίου 2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ.
Αντικείμενο του Έργου είναι η αντικατάσταση συνολικά 24.560μ. υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, όπου έχουν
εντοπιστεί φθορές, η τοποθέτηση των απαιτούμενων συσκευών, καθώς και η εγκατάσταση συστήματος
ρύθμισης με υπερυψωμένη δεξαμενή στα υφιστάμενα αντλιοστάσια.
Το προς Κατασκευή Έργο κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 45231300‐8
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.000.000,00 Ευρώ €, ΦΠΑ : 240.000,00 €).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτοςμέλος 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.
Oι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις
Tάξεις “ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ” ή “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ”: Tάξη 2η και άνω στις Κατηγορίες “ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ” ή
“ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ”.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 20.000,00 € που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. εναρ.
2018ΣΕ27510091) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 14, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.:
ΟΙΚ.2876/05.04.2018 με MIS 5001798, και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15.05.1820 (συνεχιζόμενος) του
Προϋπολογισμού των εκάστοτε οικονομικών ετών, της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών.

Άργος 13 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών
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