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Αριδαία, 21/05/2021
Αριθ. Πρωτ. 962

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 08/06/2021, ημέρα  Τρίτη  και στα
γραφεία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Αλμωπίας  στο  Νέο  Δημαρχείο  Αριδαίας  (Πλατεία  Αγγ.  Γάτσου)  θα
πραγματοποιηθεί  συνοπτικός  διαγωνισμός  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΑ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.  ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  2021»  προϋπολογισμού
δημοπρατουμένων εργασιών 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν και θα  υποβληθούν με ποσοστό έκπτωσης που
θα  εκφράζεται  σε  ακέραιες  μονάδες  επί  τοις  εκατό  (%),  στο  ποσοστό  γενικών  εξόδων  και
οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, σύμφωνα με το  άρθρο 126 του Ν.4412/2016
στις  τιμές του τιμολογίου της μελέτης με αριθ. 12/2021.

΄Ωρα  έναρξης  της  επίδοσης  προσφορών  ορίζεται  η  10.00΄ και  ώρα  λήξης  αποδοχής
προσφορών από την επιτροπή ορίζεται  η 10.30΄. 

Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:
α.  Μεμονωμένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1
και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

β.  Οικονομικοί  φορείς  προερχόμενοι  από  κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
εγγεγραμμένοι  στους  επίτιμους  καταλόγους  εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  της  χώρας
προέλευσης.

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες)
για  έργα  κατηγορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  για  ποσό  ίσο  ή  μεγαλύτερο  του
προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ ( 60.000,00 €)  .

Κατά  τη  δημοπρασία  οι  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  θα  καταθέσουν  συμπληρωμένο  το
Τυποποιημένο  ΄Εντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  του  άρθρου  79  παρ.  4  του
Ν.4412/2016 (Α147).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου (προ ΦΠΑ),
δηλαδή σε 1200,00 € και θα απευθύνεται προς την Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας.

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.  
Τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι

ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.
Αλμωπίας (www  .  deyaalmopias  .  gr).

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας
(τηλ. 2384024590).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ: 6ΞΧΡΟΚΩΚ-Ε24
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