ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Η Εηαηξεία Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο πξνζθαιεί ζε Δεκνπξαζία θαηά ηελ νπνία ε
επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ ‘’αλνηθηή δεκνπξαζία’’ ηεο παξ. 2.α ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ
Αλάζεζεο θαη Εθηέιεζεο Έξγσλ ηεο Ε.Τ.Α.Θ. ΑΕ.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα «πξνζθνξά επηκέξνπο
πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ ζε ζπκπιεξσκέλν ηηκνιφγην νκαδνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηεο ΕΤΑΘ
ΑΕ θαη έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Α.Ε.Ε.
ηεο Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε.
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Η Δεκνπξαζία ζα γίλεη γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Α΄ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΕΣΟΤ 2012» πξνυπνινγηζκνχ € 1.200.000,00 (κε ΦΠΑ).
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηεο Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε.
νο
Ο Δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Ε.Τ.Α.Θ. ΑΕ, Σζηκηζθή 98, 5 φξνθνο.
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ε 20-9-2012
εκέξα ΠΕΜΠΣΗ. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10.00 π.κ.
Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή αλ δηεμαρζεί
κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε
απφθαζή ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε fax πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ ηε λέα εκεξνκελία ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα (10.00 π.κ.).
ημειώνεηαι φηη ζηε λέα απηή εκεξνκελία κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηφλ ελδηαθεξφκελνη πνπ δελ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά.
ηελ πεξίπησζε απηή ηεχρε κπνξνχλ λα δίδνληαη κέρξη θαη δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ην δηαγσληζκφ
(ε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ πξνζκεηξείηαη).
ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
1. Μεμονωμένερ επηρεηξήζεηο:
α.- Εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γεληθή
Γξακκαηεία Δεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ, εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ 2η ή 3η ηάξη ή και ζηην 4η ηάξη
ενηόρ νομού Θεζζαλονίκηρ ή αν αςηόρ έσει δηλωθεί ωρ δεύηεπορ για έπγα καηηγοπίαρ
ςδπαςλικών ή ζηελ 2η ή 3η ηάξη ή και ζηην 4η ηάξη ενηόρ νομού Θεζζαλονίκηρ ή αν αςηόρ έσει
δηλωθεί ωρ δεύηεπορ για έπγα καηηγοπίαρ Η/Μ.
β.-Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Ε.Ο.Υ.), ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο Δεκφζηεο πκβάζεηο (.Δ..) ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ (Π.Ο.Ε.) ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία
αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Ειιεληθνχ Μεηξψνπ ΜΕΕΠ.
γ.-Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην
δεκνπξαηνχκελν απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.
δ.-Άιιεο επηρεηξήζεηο εηαηξηθήο
κνξθήο, ή
αηνκηθέο κε εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Ε.ΕΠ. ηνπ
ΤΠ.Α.Α.Τ.ΜΕ.Δ.Ι., ή πξνεξρφκελεο απφ ηα σο αλσηέξσ β’ θξάηε θαη κε εγγεγξακκέλεο ζε
επίζεκνπο θαηαιφγνπο αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ πξνθεηκέλνπ γηα ζεκαληηθά ή εηδηθά έξγα,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 1.δ. ηνπ Κ.Α.Ε.Ε. ηεο Ε.Τ.Α.Θ. ΑΕ .
2. Κνηλνπξαμίεο Επηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β, γ θαη δ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ
κεηαμχ ηνπο θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Επηρείξεζε πνπ ηπρφλ ζα κεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα, ζα
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο.
3. Κνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Σν
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα
αλαγξάθεηαη. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.
4. Κάζε Επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ελφο θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο.

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο, θαηά ηνπο φξνπο
ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κ.Α.Ε.Ε. ηεο Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε., εγγςηηικέρ επιζηολέρ ζςμμεηοσήρ πνπ αλέξρνληαη
ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε. ρσξίο ην ΦΠΑ, ήηνη ζην πνζφ ησλ €
19.512,19 (δεθαελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δψδεθα επξψ θαη δεθαελλέα ιεπηψλ).
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη πξνο ηελ Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε., θαη ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο
θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ 210
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κ.Α.Ε.Ε. ηεο
Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε. ).
Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο θαη ηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο ηνπ άξζξνπ 5 (παξ.2) κε ζηνηρεία 3,5,6,7,8 θαη 9, δηαηίζεληαη απφ ην Σκήκα Μειεηψλ
ηεο Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε., νδφο Σζηκηζθή αξ.98, 5νο φξνθνο. Πιεξνθνξίεο απφ ηελ θα Πηλίξνπ ζην ηειέθσλν
2310 966953 (email:meletes@eyath.gr)
Σα ζηνηρεία απηά ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ ηεο
Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε.( Σζηκηζθή 98, 5νο φξνθνο) κέρξη θαη ηελ Δεςηέπα 17-9-2012 θαη ψξα 13.30 κφλν κεηά
απφ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνζηαιεί (κε fax) ή λα θαηαηεζεί ζην Σκήκα Μειεηψλ ην
αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ Παπαζκεςή 14-9-2012 Η αίηεζε παξαιαβήο ηνπ εληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο, θαζψο θαη ε αίηεζε παξαιαβήο ησλ ηεπρψλ Δεκνπξάηεζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD),
βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηεο Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε. http://www.eyath.gr (Έξγα & Αλάπηπμε /
Δηαθεξχμεηο) θαη απηέο είηε ζα απνζηέιινληαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο κέζσ fax ζην Σκήκα Μειεηψλ
(fax: 2310 284272) ή ζα θαηαηίζεληαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο, ζην Σκήκα Μειεηψλ. Γηα ηελ παξαιαβή
ησλ ηεπρψλ Δεκνπξάηεζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD), νη ελδηαθεξφκελνη ζα θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε
αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 10 ΕΤΡΩ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ
ππφινηπσλ ζηνηρείσλ θαη ππαξρνπζψλ κειεηψλ, εξεπλψλ θιπ., ζηα γξαθεία ηεο νδνχ Σζηκηζθή 98 –
5νο φξνθνο ηεο Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε. θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ, επίζεο, λα ιάβνπλ
αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.
Οη αιινδαπνί ελδηαθεξφκελνη απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Ε.Ε., ηνπ Ε.Ο.Υ. θαη ηα θξάηε πνπ έρνπλ
θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ Π.Ο.Ε. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο κε ην Σκήκα Μειεηψλ(Σζηκηζθή 98 – 5νο φξνθνο) ηεο Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε., πέξαλ ηεο
αλαθεξνκέλεο ζηελ παξάγξαθν 2.1 δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η
Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε. απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Ειιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ
εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο ζηνλ
Ελδηαθεξφκελν.
Οη Ελδηαθεξφκελνη έρνπλ, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζνπλ ή λα αλαθηήζνπλ ην πεξηερφκελν
ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηεο Ε.Τ.Α.Θ.
Α.Ε., http://www.eyath.gr (Έξγα & Αλάπηπμε / Δηαθεξχμεηο). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
έγθπξε ζπκκεηνρή ζην Δηαγσληζκφ είλαη ε δσξεάλ πξνκήζεηα ηνπ εληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο πνπ ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε. κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
παξαγξάθνπ 2.1.
Θεζζαινλίθε 27 Απγνχζηνπ 2012
Ο Δ/λσλ χκβνπινο
ηεο ΕΤΑΘ ΑΕ

Νηθφιανο Παπαδάθεο

