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1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς προκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό του ν. 3669/08  για την ανάθεση του έργου
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΙΛΚΙΣ” με προϋπολογισμό 72.570,00 ΕΥΡΩ με τον ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται
από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ , με προϋπολογισμό 58.662,40 € (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Προϋπολογισμό κ.λ.π.) από την έδρα της
Επιχείρησης οδός 1Ο χλμ Κιλκίς - Ξηρόβρυσης μέχρι και την
προηγούμενη της διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341029330 , FAX επικοινωνίας 2341029320,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός
Μηχανικός.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/10/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το
σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α1 και
άνω, εντός και εκτός νομού, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής

ύψους 1.180,00 € και ισχύ των προσφορών ορίζεται σε 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (κωδικός
11.02.2).



7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.
8. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη

αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη
και επιμέλεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ
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