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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.), διακηρύσσει µε 

συνοπτικό διαγωνισµό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΡΚΑ∆ΙΩΝ» 

(CPV : 45330000-9 - Υδραυλικές εργασίες), εκτιµώµενης αξίας 60.000,00 € (χωρίς 

Φ.Π.Α.), (κάτω των ορίων). 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ . 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συµβατικά 

τεύχη του διαγωνισµού από τις 6/3/2018 στην ιστοσελίδα του δήµου Ζακύνθου (http:// 

www.zakynthos.gov.gr.)  ή / και να τα παραλάβουν από το γραφείο του τµήµατος µελετών 

και έργων (γραφείο 8, ισόγειο) της ∆ΕΥΑΖ στο κτίριο ΞΕΝΙΑ, το αργότερο µία (1) εργάσιµη 

ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

(ώρες ταµείου ∆ΕΥΑΖ 7.00’ – 13.00’ ). 

Για πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού µπορούν να επικοινωνούν µε το 

γραφείο Μελετών και Έργων στο τηλ. 26950 43811 εσωτ. 3,2 (Μούσουρα Ιουστίνη) ή στο 

26950 43427 (Γραµµατεία Προέδρου). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το πρότυπο τεύχος διακήρυξης 

ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρµογή του Ν. 4412/2016 µε τις αντίστοιχες 

προσαρµογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ. 

H δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ΕΥΑΖ και συγκεκριµένα στο Γραφείο 8  

στην οδό ∆. Ρώµα – κτίριο ΞΕΝΙΑ την 20/3/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.µ., 

(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρµόδια επιτροπή. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) µε 

κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της ∆ΕΥΑΖ. 

ΑΔΑ: Ω0Τ8ΟΡ8Ζ-Υ71



Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο στο άρθρο 125 του Ν 4412/2016 (µε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης). 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται 

δεκτές. 

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες 

αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ και 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 Σ∆Σ, 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. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην 

Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, καθώς και επιχειρήσεις  εγγραµµένες 

στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατηγορίας Υδραυλικών. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος 

Α του Ν. 4412/2016. 

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 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν 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 τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

1.200,00€, που θα απευθύνεται στη ∆ΕΥΑΖ και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6 ) µηνών 
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και τριάντα (30) ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος 

των προσφορών είναι έξι ( 6) µήνες. 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 

τις 31/12/2018 ή εάν ολοκληρωθεί το συµβατικό αντικείµενο νωρίτερα. 

Τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στη ∆ΕΥΑΖ, µέχρι πέντε (5) ηµέρες 

πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

 

KOKOΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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