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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ –
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΛΟΥΧΑ – ΓΥΡΙ – ΑΓ.
ΛΕΟΝΤΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΕΤΠΑ- ΕΣΠΑ (2014-2020)
ΠΡΟΥΠ.: 1.986.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22191

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Ζακύνθου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για
την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΛΟΥΧΑ – ΓΥΡΙ – ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ»
Προϋπολογισμού 1.986.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147).
Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΠΑ – Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α.:12.10.16 σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του κύριου του έργου.
Το έργο αφορά την αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου αγωγού στην τοπική κοινότητα Αγίας Μαρίνας και
την υδροδότηση των οικισμών Λούχα, Γύρι και Αγίου Λέοντα μέσω αγωγού, ο οποίος ξεκινάει από τις
γεωτρήσεις του οικισμού Αγ. Μαρίνα. Το τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνει κατασκευή δικτύων καταθλιπτικών
και βαρυτικών αγωγών από πολυαιθυλένιο και αντλιοστασίων, δεξαμενών, σταθμών αυτοματισμών κ.τ.λ.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς αφορά
σε ένα ενιαίο λειτουργικά έργο.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 τους όρους της διακήρυξης και
όλη την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους, που ισχύουν σήμερα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/11/2020 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 14.00. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της
προφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 27/11/2020 ημέρα Παρασκευή , ώρα
10:00 (πμ), και από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στην
παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης
που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στις
ιστοσελίδες www.promitheus.gov.gr και (www.zakynthos.gov.gr). Πληροφορίες για τον διαγωνισμό τηλ.
Επικοινωνίας 2695043811 – εσωτερικό 5 .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα
κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» 2ης Τάξης και Άνω και «Η.Μ» 1ης Τάξης και Άνω 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.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στις τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ
39.720,00€) (2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής
της Δημοπρασίας.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών..
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου.
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