
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
 
   ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΤΜΒΑΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 

Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Χαλκίδασ ( Δ.Ε.Τ.Α.Χ) 
ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 

τθν με ανοικτή διαδικαςία επιλογή, Με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική 
άποψη προςφορά με βάςη την τιμή, αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου: 

Αντιμετώπιςη  προβλημάτων διαβρώςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Βιολογικού Καθαριςμού 
Χαλκίδασ Εκτιμώμενησ αξίασ 460.000,00 Ευρώ 

(πλζον Φ.Π.Α.), 
(CPV: 45262330-3) 

 
Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 460.000,00Ευρώ και αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών: 334.263,75€, Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%):60.167,48€ 
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 59.164,68€,  
αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού: 6.404,09€. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν , να λϊβουν γνώςη ό να παραλαμβϊνουν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 
και τα τεύχη τησ μελϋτησ που διατύθενται παρϊλληλα κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ από τα 
γραφεύα τησ Τεχνικό Υπηρεςύα 3οσ όροφοσ τησ Δ.Ε.Υ.Α. επύ τησ οδού Νεοφύτου 69 Τ.Κ.34132 
Χαλκύδα. Πληροφορύεσ κ. Φούντασ Δημότριοσ  τηλ.2221061317  . Θα χορηγεύται ηλεκτρονικόσ 
δύςκοσ (cd) με τα ϋγγραφα τησ Σύμβαςησ. Μπορούν επύςησ να λϊβουν αντύγραφα (ϋντυπη μορφό) 
αυτών με δικό τουσ δαπϊνη και φροντύδα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον 
τα ζητόςουν ϋγκαιρα ότοι 10 ημϋρεσ προ τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ 
προςφορών και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ με τον αναθϋτοντϊ Φορϋα, τη δαπϊνη τησ 
ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Ο αναθϋτων Φορϋασ αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω 
των Ελληνικών Ταχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρίσ 
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 03/11/2017οι Αναθϋτοντεσ Φορεύσ  παρϋχουν ςε όλουσ 
τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργότερο ςτισ 
09/11/2017. 

Η δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτον 4o όροφο, Νεοφφτου 69, Χαλκίδα (14/11/2017 - ςτισ 10:00 π.μ) και από 
τθν Αρμόδια Επιτροπι τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 
 Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 264 του Ν. 
4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 
Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.  
Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν 
προςφορϊν. Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 
ΝΕΟΦΤΣΟΤ 69 
34142 ΧΑΛΚΙΔΑ 
ΣΗΛ : 2221061317 
ΦΑΞ : 2221061428 

ΕΡΓΟ : Αντιμετώπιςη  προβλημάτων 
διαβρώςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Βιολογικού Καθαριςμού Χαλκίδασ 

Ημερομθνία :   12/10/2017 
Αρικμ Πρωτ :6620 
Προχπολογιςμόσ :460.000,00 € 





Η οικονομικι προςφορά κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2 (α) 
του Ν.4412/2016, ιτοι με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ για κάκε ομάδα ομοειδϊν εργαςιϊν του 
τιμολογίου και του προχπολογιςμοφ, ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό.  
Επίςθσ κα υποβλθκεί το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 158/2016 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΦΕΚ Βϋ3698). 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται  ςε 
ϋργα εγγεγραμμϋνοι ςτα ΜΕΕΠ, για ϋργα   κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  1ησ τϊξησ και ϊνω και που εύναι 
εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 

Επιπλϋον των επιχειρόςεων που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςε τϊξεισ των μητρώων, επιχειρόςεισ που 
εκπληρώνουν τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 75 του ν. 4412/2016 , ςύμφωνα με τα ϊρθρα 22.Β ,22.Γ 
και 22.Δ μπορούν να ςυμμετϋχουν ςε διαδικαςύεσ ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ ϋργων, μελετών ό 
παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ανεξαρτότωσ τησ εγγραφόσ τουσ ςε 
τϊξεισ. (N4472/2017 ϊρθρο 119)  

Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
Για τη ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, 
που ανζρχεται ςτο ποςό των 9.200,00 ευρϊ. 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ διακιρυξθσ, ιτοι μζχρι 14/06/2018. 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του 
άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν, από τθν θμερομθνία  λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των προςφορϊν 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Ε.Π. «Τποδομζσ Μεταφορϊν -
Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» τθσ ΕΤΔ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, με 
ςυγχρθματοδότθςθ από το Σαμείο υνοχισ, ωσ υποζργο τθσ πράξθσ «ΕΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Κ ΒΑΙΛΙΚΟΤ, ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΤ & Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ( Β -ΦΑΗ) 
(Κωδικόσ Πράξθσ/MIS (ΟΠ): 5003524). Ποςό χρηματοδότηςησ βϊςη τησ πρϊξησ με MIS 5003524 
394.431,23 ευρώ και ύδιοι πόροι ΔΕΥΑΧ 65.568,77 ευρώ. 
Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι (Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α.Χ ).  

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε δώδεκα (12) μήνεσ από τθν θμζρα υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 

       ΧΑΛΚΙΔΑ  12/10/ 2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ/ Δ.Ε.Τ.Α.Χ 

 
 
 
 

         ΑΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 




