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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

του έργου με τίτλο: 

 «Συνδέσεις δικτύου ύδρευσης Φιλιατρών» 

" 

 

Η ΔΕΥΑ Τριφυλίας διακηρύττει ότι την 15 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην έδρα της Επιχείρησης(Δημαρχείου 2-Κυπαρισσία), θα 

διεξαχθεί  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 

υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 

κατασκευή του έργου με τίτλο: "Συνδέσεις δικτύου ύδρευσης Φιλιατρών ".  

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη από το  Τμήμα 

Μελετών, Εκτέλεσης Έργων & Πολ. Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας 

του Δήμου Τριφυλίας, ανέρχεται στο ποσό των   22 00 11 .. 22 00 88 ,, 99 00  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 

249.499,04  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την ΔΕΥΑΤ Δημαρχείου 2-Κυπαρισσία 

Τ.Κ. 24500, , με την υποβολή αίτησης χορήγησης μέχρι και την 11/07/2019 ημέρα Πέμπτη και μέχρι την 

14:00 ώρα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις  

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή 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 Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 

είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 

του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α και στα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ή 

οποιοσδήποτε ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του Προσαρτήματος . 

2. Ενώσεις Οικονομικών φορέων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε συνδυασμό 

μεταξύ τους, υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν 4412/2016. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα 

κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή τέσσερις χιλιάδες είκοσι τέσσερα και δεκαοκτώ  ευρώ (4.024,18 €) και η 

σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΤ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

που προβλέπονται από την διακήρυξη. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου εείίννααιι  εεκκααττόό  εείίκκοοσσιι    ((112200))  ηημμεερροολλοογγιιαακκέέςς  ηημμέέρρεεςς. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 στην 

οποία είναι ενταγμένο το έργο αριθμ. 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για « Εκτέλεση εργασιών 

από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»   

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη ΔΕΥΑ του Δήμου Τριφυλίας, 

καθώς και από την υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας κκαα..  ΔΔηημμοοπποούύλλοουυ  

ΧΧααρρααλλααμμππίίαα (τηλ.: 2761035022 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

                                                                                                                                    Κυπαρισσία,  21 -06-2019 

Ο  Πρόεδρος 

  

ΠΠ αα νν αα γγ ιι ώώ ττ ηη ςς   ΓΓ υυ φφ ττ άά κκ ηη  
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