ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Εταιρία Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε ∆ηµοπρασία κατά την οποία η
επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την ‘’ανοικτή δηµοπρασία’’ της παρ. 2.α του άρθρου 5 του Κ.Α.Ε.Ε. της
Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ.
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων , θα υποβληθεί µε το σύστηµα «προσφορά επιµέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών , σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της ΕΥΑΘ
ΑΕ και έλεγχο οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης», σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Α.Ε.Ε.
της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.
Η ∆ηµοπρασία θα γίνει για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011»Προϋπολογισµού € 1.200.000,00 (µε ΦΠΑ).
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ.
Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ, Τσιµισκή 98, 5ος όροφος .
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, ορίζεται η 5-5-2011
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.µ.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί
µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε
απόφασή της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε fax , πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες
πριν τη νέα ηµεροµηνία , σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα ( 10.00 π.µ.).
Σηµειώνεται ότι στη νέα αυτή ηµεροµηνία µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού
και να συµµετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά .
Στην περίπτωση αυτή τεύχη µπορούν να δίδονται µέχρι και δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν τον
διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).
Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
1. Μεµονωµένες επιχειρήσεις:
α.- Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του
η
η
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Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην 2 ή 3 τάξη ή και στην 4 τάξη εντός νοµού Θεσσαλονίκης
ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος για έργα κατηγορίας υδραυλικών ή στην 2η ή 3η τάξη ή
και στην 4η τάξη εντός νοµού Θεσσαλονίκης ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος για έργα
κατηγορίας Η/Μ.
β.-Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.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 ΜΕΕΠ.
γ.-Προερχόµενες 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.
δ.-Άλλες επιχειρήσεις ,εταιρικής
µορφής ή
ατοµικές ,µη εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. του
Υ.ΥΠ0.ΜΕ.∆.Ι., ή προερχόµενες από τα ως ανωτέρω β’ κράτη και µη εγγεγραµµένες σε επίσηµους
καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών , προκειµένου για σηµαντικά ή ειδικά έργα, σύµφωνα µε
το άρθρο 4 παρ. 1.δ. του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ .
2. Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε συνδυασµό
µεταξύ τους ,και υπό τον όρο ,ότι κάθε Επιχείρηση που τυχόν θα µετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα, θα
συµµετέχει µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου. Το
ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον
προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κάθε Επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα , είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος .
Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους , κατά τους όρους
του άρθρου 19 του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ , εγγυητικές επιστολές συµµετοχής , που ανέρχονται
σε ποσοστό 2 % επί του προϋπολογισµού της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ χωρίς το ΦΠΑ ,ήτοι στο ποσό των
€ 19.512,20 (δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτών).
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς την Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ, και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της .
Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές , αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 210
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (παρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Α.Ε.Ε. της
Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ).
Το έντυπο κείµενο της οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και
τα τεύχη δηµοπράτησης του άρθρου 5 (παρ.2) της παρούσας µε στοιχεία ,3,5,6,7,8 και 9, σε έντυπη ή
ος
ηλεκτρονική µορφή διατίθενται από το Τµήµα Μελετών της ΕΥΑΘ ΑΕ, οδός Τσιµισκή αρ.98, 5
όροφος. Πληροφορίες από την κα Πινίρου στο τηλέφωνο 2310 966953
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ µέχρι και την ∆ευτέρα 2-52011 και ώρα 13.30 (ώρα που κλείνει το Ταµείο). Εφ όσον ζητηθούν εµπρόθεσµα, χορηγούνται το
αργότερο εντός της εποµένης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.
Για την παραλαβή των παραπάνω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν την δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν γνώση των
υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία του Τµήµατος Μελετών
ος
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οδός Τσιµισκή 98 – 5 όροφος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.
Οι αλλοδαποί ενδιαφερόµενοι από τα κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν
κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω
στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε το
Τµήµα Μελετών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., πέραν της δαπάνης των 10 € και τη δαπάνη της ταχυδροµικής
αποστολής τους.
Η Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόµενο.

Ο ∆/νων Σύµβουλος
της ΕΥΑΘ ΑΕ

Νικόλαος Παπαδάκης

