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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 

1. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ με έδρα επί της οδού 
Δημάρχου Γ. Περγαντά 4, ΤΚ 32131 Λιβαδειά προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Κ.Α.Τ», με προϋπολογισμό 385.000,00 
(€) ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία 
Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 385.000,00 (€) ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα 
και αναθεώρηση). 

CPV : 45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, επί της οδού Δημάρχου Γ. Περγαντά 
4, ΤΚ 32131 Λιβαδειά. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 08-11-2017, παρέχονται σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 
έως τις 10/11/2017. 
 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων για έργα κάτω των ορίων.  
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22610-26401, 22610-27591, FAX επικοινωνίας 22610-27770, αρμόδιοι 
υπάλληλοι για επικοινωνία Φιλοσοφόπουλος Παναγιώτης και Ζητουνιάτη Ελένη. 
 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-11-2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών 

εργασιών του άρθρου 95 παρ. 2.(α) τού Ν.4412/2016. 
 
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη 
και άνω ή Α2 τάξης Κοινοπραξίες λόγω αναβάθμισης πτυχίου για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 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. 
 
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
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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). 
 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.700€ 
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΗ (6) μήνες. 
 
6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», με διάρκεια πραγματοποίησης 
- εκτέλεσης δέκα τεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  
 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λιβαδειάς. 
 
8. Τα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο βάσει του Ν.4412/16. 

 
         

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λιβαδειάς 
                                        
 
 
                                                                                       ΤΟΛΙΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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