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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
_______________
∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Άνω Βιάννος 04/01/2019
Αρ.Πρωτοκ.: 56/2019
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1. Ο ∆ήµος Βιάννου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό
Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση του έργου ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΟΥ
ΒΙΑΝΝΟΥ-1ο
υποέργο:
«ΕΡΓΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ», µε εκτιµώµενη συνολική
αξία 2.000.000,00 €(χωρίς ΦΠΑ).
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ µε προϋπολογισµό 1.503.589,08 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ µε προϋπολογισµό168.795,64 , γ)
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ µε προϋπολογισµό 244.775,66.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.viannos.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, ήτοι έως την 24-01-2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες,
που
συµµετέχουν
στη
διαδικασία
σύναψης
σύµβασης,
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 25-01-2019. Πληροφορίες κα
Μπουζουνιεράκη Νίκη τηλ.: 28953- 40164 .
4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή
τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
5. Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και δεν
ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
6. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [45232453-2, 45232431-2, 45252100-9]
7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκοµίζεται υποχρεωτικά
από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε
σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
11. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 28-01-2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.
Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 0502-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.
12. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι το επί µέρους ποσοστών έκπτωσης σε
ακέραιες µονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
13. ∆ικαίωµα συµµετοχής, στο διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, ή
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ και
Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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.
14. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Ένωσης.
15. Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος, η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ.
κοινοπραξία).
16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το
άρθρο 22 της διακήρυξης.
17. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση
της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι
στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην 3η τάξη και
άνω, στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ και
Α2 και άνω στην κατηγορία
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε
λοιπά κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και τα
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν.
4412/2016.
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18. Το έργο χρηµατοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ και Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
19. Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των 40.000,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ηµερών, µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην Ένωση.
20. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
21. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆).
22. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 20 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
23. Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η έγκριση των όρων
δηµοπράτησης αποφασίστηκαν µε την υπ' αριθµό 361/2018 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου. Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει µε την υπ’
αριθµό 8165/11-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.
24. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα
µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.viannos.gov.gr σύµφωνα
µε το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραµµα "∆ιαύγεια"
diavgeia.gov.gr

Ο ∆ήµαρχος

Μπαριτάκης Παύλος

