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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  (Δ.Ε.ΤΗ.Π.),  προκηρύσσει  ανοιχτό 

διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου  :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  2000  m3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»  (αριθμός  μελέτης  :  09/2014),  με 
προϋπολογισμό μελέτης 2.045.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 74.179,31 € ενώ σύμφωνα 
με  την  παρ.  10,  του  άρθρου 1  του Ν.  4281/2014,  δεν  χρεώνεται  Φ.Π.Α.).  Το έργο  αφορά εργασίες  
κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών δαπάνης αντίστοιχα 1.767.024,24 € και 203.796,45 € 
συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ 18% και απροβλέπτων 15%.

2. Το έργο αφορά την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, συνολικής χωρητικότητας 
2000  m3,  ονομαστικής  πίεσης  ΡΝ  6,5  bar,  κατακόρυφης,  κυλινδρικής,  συνολικού  ύψους  25,82  m, 
διαμέτρου  10,93  m,  συμπεριλαμβανόμενης  της  θερμικής  μόνωσης,  κατασκευασμένου  από 
χαλυβδοελάσματα και εδραζόμενου σε θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα και την εγκατάσταση του 
απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της δεξαμενής και τη συνεργασία και  
διασύνδεσή  της  με  την  υφιστάμενη  εγκατάσταση  τηλεθέρμανσης.  Τόπος  εγκατάστασης  κεντρικό 
αντλιοστάσιο ΔΕΤΗΠ 0,5 χλμ ΕΟ Πτολεμαϊδας – Κοζάνης.

3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας Εθνικής Αντίστασης 11, 50200 Πτολεμαΐδα, μέχρι τις 
11/12/2014  με  την  καταβολή  σαράντα  (40,00)  €  σε  μετρητά  έναντι  αποδείξεως.  Πληροφορίες  στο 
τηλέφωνο : 2463054420,  FAX επικοινωνίας :  2463054423, αρμόδια γραμματεία Τμήματος Μελετών & 
Επίβλεψης της ΔΕΤΗΠ.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.  

6. Στον  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί:  α)  ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία, 
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη τρίτη (3 η) και 
άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών και τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι είτε εγγεγραμμένοι σε καταλόγους αντίστοιχων τάξεων και κατηγορίας είτε 
αποδεικνύοντας ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο γ) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των προηγούμενων περιπτώσεων α) 
και  β) υπό τους όρους του άρθρου 16,  παρ. 7 του ΚΔΕ όπως ισχύει,  δ) κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 2η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, με 
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2% επί του 
προϋπολογισμού μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι  σαράντα  χιλιάδων εννιακοσίων (40.900,00)  ΕΥΡΩ και 
ισχύος  τουλάχιστον  9  μηνών  και  30  ημερών,  μετά  την  ημέρα διεξαγωγής του  διαγωνισμού.  Για  την 
ανάληψη της κατασκευής του έργου θα κατατεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
9. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ/ΤΠΑ 2007-2011 κατά ποσοστό 70,04% και από ίδιους πόρους της  

Δ.ΕΤΗ.Π. κατά ποσοστό 29,96%. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΚΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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