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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  

           Διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του 
έργου : «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης δήμου Καρύστου», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
          Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 429.364,21€  και αναλύεται σε: Δαπάνη 
Εργασιών: 255.106,27 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου: 45.919,13 €, Απρόβλεπτα 15%:  
45.153,81 €, Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 82,25 €, και ΦΠΑ 24%: 83.102,75 €. Το έργο χρηματοδοτείται 
από πόρους ΑΠΕ, πιστώσεις ΣΑΤΑ, χρηματικό υπόλοιπο  Καφηρέα και πόρους ΕΞ/ΟΦ.       
          Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/3/2019 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 
προσφορών ορίζεται η 22/3/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παράγραφος 2α 
του Ν.4412/2016. 
         Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 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. 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 19 και της παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. Όσον αφορά 
στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην 1η τάξη και άνω στην 
κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.     
       Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.925,23 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η 
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγυητική απευθύνεται προς το δήμο Καρύστου, 
και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, ήτοι μέχρι 18/10/2019. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 
           Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
           Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimoskarystou.gr . 
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