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Ο Δήμαρχος Δωρίδος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την
κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» , με προϋπολογισμό 2.181.451,61 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ
24%).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
με προϋπολογισμό 2.162.289,05 € (με Γ.Ε.+Ο.Ε και Απρόβλεπτα). Στο
ανωτέρω ποσό προβλέπονται απολογιστικά ποσού 14.162,56 € και
αναθεώρηση στις τιμές ποσού 5.000,00 € , σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.
4412/2016.
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» με
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρηση 17/2021(επικαιροποίηση της μελέτης
12/2018 ως προς την Ε.Σ.Υ. ) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δωρίδος,
ανέρχεται στο ποσό των 2.181.451,61 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό
των 2.705.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα τύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ»
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, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : www.dorida.gr. (Πληροφορίες: Άννα Νικολάου, Ιωάννης Σταθόπουλος στα
τηλέφωνα: +30 2266350303, +30 2266350310).
A.Α. ΕΣΗΔΗΣ :182357
Η προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 21PROC009006893). και η
Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 21PROC009006984)
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30/07/2021 15:00μ.μ.
…..
27/08/2021 15:00μ.μ.
03/09/2021 10:00π.μ.
……

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης του εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή 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 ΣΔΣ, 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.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν 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 (πχ κοινοπραξία).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 43.629,03 ευρώ (σαράντα
τρείς χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννιά ευρώ & τρία λεπτά) που θα απευθύνεται προς τον
Δήμο Δωρίδος με ισχύ τουλάχιστον 13 μηνών και τριάντα (30) ημερών , μετά την λήξη
υποβολής των προσφορών, ήτοι με ισχύ μέχρι 27/10/2022 . 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.

ΑΔΑ: 9ΒΔΩΩ9Ζ-ΦΦΔ

Το έργο με τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ »
είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό
του Δήμου Δωρίδος του έτους 2021 υπό Κ.Α. 63-7336.003 με το
ποσό των 1.973.146,15 ευρω . Η υπόλοιπη δαπάνη των 731.853,85
ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου
Δωρίδος του έτους 2022 (πολυετής δαπάνη).
Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »
[ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι σύμφωνα με την 829/18-06-2020 (
ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με
το ποσό των 2.705.000,00 ευρω- Κατά 75% από πόρους της ΕΤΕπ
και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων (με επενδυτική
δανειακή σύμβαση μεταξύ του Τ.Π. & Δανείων και του Δήμου
Δωρίδος. Η αποπληρωμή του Δανείου θα γίνει από το Υπουργείο
Εσωτερικών) ]
Πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ»
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες δέκα (210)
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τυχόν διευκρινήσεις - ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Δωρίδος.
Λιδωρίκι, 30/07/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
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