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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕγΣΗΣ
ΑΠοΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡοΙΑΣ (Δ.Ε,γ.Α.Β.)
ΤεχνικÞ Διεýθυνση
ΚεντρικÞò 203, ΤΚ 59131 - ΒΕΡΟΙΑ

ΕΡΓο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. οΙΚΙΣΜΟΥ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜοΥ ΒΕΡοΙΑΣ»

Αρ.Δ 676/L5-ο2-2οΖ3 Συστ, ΕΣΗΔΗΣ: L96O4L
ΑΔΑ: 6ΓΧΒοΛΠ9-01Φ ΑΔΑΜ: 23PROC012135040

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρüεδροò του Δ.Σ. τηò Δ.Ε.Υ,Α.Β. προκηρýσσει
δημüσιο ανοιχτü ηλεκτρονικü διαγωνισμü για την επιλογÞ αναδüχου κατασκευÞò του Ýργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. οΙΚΙΣΜοΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜοΥ ΒΕΡοΙΑΣ»
(Συστ. Αρ, ΕΣΗΔΗΣ: ]"96041)

Ο προýπολογισμüò δημοπρÜτησηò του Ýργου ανÝρχεται στο ποσü του ενüò εκατομμυρßου
εννΙαΚΟσßων εξÞντα χιλιÜδων Ευρþ (€1,960.000,00) χωρßò το Φ.Π.Α, και αναλýεται ωò εξÞò:

ΕΠΙΜΕΡΟγΣ ΔΑΠΑΝΗΕΣ ΠοΣΑ
1.510.000,00€

271,Β00,00€
1,7Βl.Β00,00€

160.362,00€
\,942,L62,00€

17,Β3Β,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣγΝΟΔΟ Φ,Π.Α. ]-,960.000,00€

Φ.Π,Α.24% 470.400,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣγΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 2.430.400,00€

Η δαπÜνη ΦΠΑ δεν εßναι επιλÝξιμη σýμφωνα με την ΠΟΛ 1253/ L0-\Ζ-20L4 του Ν. 42Βι/20º4,
Το Ýργο θα εκτελεστεß στην Τ.Κ, Βεργßναò, τηò ΔημοτικÞò Εýüτηταò Βεργßναò, του ΔÞμου ΒÝροιαò, ßηò πΕ
Ημαθßαò, του Νομοý Ημαθßαò, τηò ΠεριφÝρειαò ΚεντρικÞò Μακεδονßαò, στην ΕλλÜδα.

Η ΚατασκευÞ τηò νÝαò ΕγκατÜστασηò Επεξεργασßαò ΛυμÜτων [Ε,Ε.Λ.) του οικισμοý Βεργßγαò
ΠεριλαμβÜνειτην προμÞθεια του ηλεκτρομηχανολογικοý εξοπλισμοý,.η üÝοη üε αποδοτικÞ λειτουργßα,
Τιò δοκιμÝò ολοκλÞρωσηò Και την τρßμηνη δοκιμαστικÞ λειτουργßα, η οποßÜ θα επιτρÝψυ,.ου 

"λÞρηÝλεγχΟ του οργανικοý φορτßου, των θρεπτικþν [αζþτου και φωσφüρου) καθþò και .ου
μΙΚρΟβΙΟλΟγικοý φορτßου των ανεπεξÝργαστων λυμÜτων. Με τη λειτουργßα τηò'Ε,Ε.Λ., θα εξÜσφαλιστεß
η εναρμüνιση τηò εκροÞò με τιò ισχýουσεò ΝομοθετικÝò διατÜξειò [ΑΕΠο μÝ ΑΔΑ: ψττΩοΡlγ-Ιοτ, κγα
5673/400/97-ΦΕΚ\92Β/L4,3-97,Απüφαση ΝομÜρχη Ημαθßαò οΙΚ.41633/Β4 - ΦΕκ 291Bl10-5-s4),

Τα Τεýχη του Διαγωνισμοý εßναι αναρτημÝνα στην ιστοσελßδα τηò Δ.Ε.Υ.Α.Β, και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορßεò στο τηλÝφωνο 2331078Β00, αρμüδιοò για επικοινωνßα, κοξ ΔημÞτριοò ΔÜσκαλοò Δντηò
ΤεχνικÞò Διεýθυνσηò ΔΕΥΑΒ.

Ο διαγωνισμüò θα διεξαχθεß μÝσω του ηλεκτρονικοý συστÞματοò υποβολÞò προσφορþν του
ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ με
Ημερομηνßα ¸ναρξηò ΥποβολÞò Προσφορþν:16/02/2023 και þρα 23:00
ΚαταληκτικÞ ημερομηνßα και þρα ΥποβολÞò προσφορþν: L3/03/2023 και þρα 23:00
Ημερομηνßα ΗλεκτρονικÞò ΑποσφρÜγισηò Προσφορþν: 16/03/2023 και þρα 10:00

ΚριτÞριο ανÜθεσηò την πλÝον συμφÝρουσα απü οικονομικÞ Üπüψη προσφορÜ με βÜση τη
ΧαμηλüΤερη τιμÞ, σýμφωνα με το Üρθρο Β6 του Ν, 44Ι2/2016, «ΔημüσιÝò τυμβÜσειò'¸ργωγ,

ΔαπÜνη εονασιþν



Προμηθειþν και Υπηρεσιþν προσαρμογÞ στιò Οδηγßεò 20º4/24/ΕΕ και 2014 /25/ΕΕ)», καθþò και με
βÜση τουò üρουò του τεýχουò τηò αναλυτικÞò διακÞρυξηò, Το Ýργο χρηματοδοτεßται απü το
Επιχειρησιακü Πρüγραμμα «ΥποδομÝò Μεταφορþν, ΠεριβÜλλον καιΑειφüροòΑνÜπτυξη 2014-2020» με
Κωδ. ΠρÜξηò/ΜΙS [ΟΠΣ): 504Β79.

Στο διαγωνισμü γßνονται δεκτοß:
α. Ημεδαποß διαγωνιζüμενοι μεμονωμÝνοι Þ σε κοινοπραξßα εγγεγραμμÝνοι στο Ελληνικü Μητρþο
Μ,Ε.Ε,Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,, που καλýπτουν τιò κατηγορßεò και τÜξειò του Ýργου Þτοι:- στην 1Ι 1Þòη καιÜýω με Ýδρα οπουδÞποτε στην ΕλλÜδα, στην κατηγορßαΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
- στη 2η τÜξη και Üνω με Ýδρα οπουδÞποτε στην ΕλλÜδα στην κατηγορßα

ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟ ΓΙ ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
β. Αλλοδαποß διαγωνιζüμενοι προερχüμενοι απü κρÜτη μÝλη τηò Ευρωπα'ßκÞò ¸νωσηò Þ του
Ευρωπαßκοý Οικονομικοý Χþρου [Ε.Ο.Χ) Þ τηò Σ.Δ.Σ. του Π.ο.Ε,, üπου τηροýνται επßσημοι κατÜλογοι
αναγνωρισμÝνων εργοληπτþν, εφüσον εßναι εγγεγραμμÝνεò σε αυτοýò και σε τÜξη και κατηγορßα
αντßστοιχη με την κατηγορßαΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ του Ελληνικοý Μητρþου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχüμενεò απü κρÜτη μÝλη τηò ΕυρωπαΤκÞò ¸νωσηò Þ του Ευρωπαßκοý οικονομικοý Χþρου
(Ε.Ο.Χ) Þ τηò Σ,Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., üπου δεν τηροýνται επßσημοι κατÜλογοι αναγνωρισμÝνων εργοληπτþν,
εφüσον αποδεικνýουν üτι Ýχουν εκτελÝσει, την τελευταßα πενταετßα παρüμοια ποιοτικÜ και ποσοτικÜ
Ýργα με το δημοπρατοýμενο.
δ. Κοινοπραξßεò εργοληπτικþν επιχειρÞσεων εγγεγραμμÝνων στην τÜξη 1η και Üνω του Μ.Ε,Ε,Π. για
Ýργα κατηγορßαò Υδραυλικþν, Ζη τÜξη και Üνω για Ýργα κατηγορßαò Η/Μ, με τιò προýποθÝσειò του
Üρθρου 76 του Ν, 44º2/º6 (αναβÜθμιση ορßου λüγω κοινοπραξßαò). ΚÜθε εργοληπτικÞ επιχεßρηση θα
συμμετÝχει μεμονωμÝνα Þ σε Ýνα μüνο κοινοπρακτικü σχÞμα. ΚατÜ τα λοιπÜ εφαρμüζονται οι
ισχýουσεò διατÜξειò για την συμμετοχÞ εργοληπτικþν επιχειρÞσεων σε διαγωνισμοýò για την
κατασκευÞ Δημοσßων ¸ργων, Σε περßπτωση κατακýρωσηò του διαγωνισμοý σε σýμπραξη τεχνικþν
εταιριþν, αυτÝò για την υπογραφÞ του συμφωνητικοý, θα πρÝπει να περιληφθοýν με τη μορφÞ
κοινοπραξßαò με συμβολαιογραφικü Ýγγραφο σýμφωνα με το Ν. 4412/2016,

Για τη συμμετοχÞ στο διαγωνισμü και την υποβολÞ προσφορÜò, πρÝπει να κατατεθεß απü κÜθε
διαγωνιζüμενο, εγγυητικÞ επιστολÞ Πιστωτικοý Ιδρýματοò που λειτουργεß νüμιμα στην ΕλλÜδα Þ
οποιοδÞποτε Üλλο κρÜτοò μÝλοò τηò ΕΕ Þ του Ευρωπαßκοý Οικονομικοý Χþρου Þ του Παγκοσμßου
Οργανισμοý Εμπορßου, συνοδευüμενη απü τη μετÜφρασÞ τηò στην ΕΜηνικÞ γλþσσα, ýψουò τριÜντα
εννιÜ χιλιÜδων διακοσßων Ευρþ [€39.200,00) , η οποßα θα απευθýνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Β, και θα παρÝχεται
üπωò ορßζεται στο Ν.4412/2016. Η εγγýηση συμμετοχÞò πρÝπει να ισχýει τουλÜχιστου γι.α .ρß&υ.«
(30) ημÝρεò μετÜ τη λÞξη του χρüνου ισχýοò τηò προσφορÜò του Üρθρου 19 τηò διακÞρυξηò του
διαγωνισμοý, Þτοι μÝχρι 13/04/2024 Üλλωò η προσφορÜ απορρßπτεται, ο χρüνοò ισχýüò τηò
ΟικονομικÞò προσφορÜò, ορßζεται σε δþδεκα μÞνεò απü την καταληκτικÞ ημερομηνßα υποβολÞò τηò, Η
παροýσα θα δημοσιευτεß στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τρειò [3) εφημερßδεò και στην ιστοσελßδα τηò Ι,ε.γ.λ,g.

.Α.Β.
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