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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  (Δ.Ε.ΤΗ.Π.),  προκηρύσσει  ανοιχτό 
διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου  :  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ,  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ  ΚΑΙ  ΝΕΩΝ  ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»  (αριθμός  μελέτης:  09/2015),  με  προϋπολογισμό  μελέτης  97.943,87  € 
(συμπεριλαμβάνεται  ο  ΦΠΑ  23%). Το  έργο  αφορά  εργασίες  της  κατηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,  με 
προϋπολογισμό 79.629,16 € συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ 18% και απροβλέπτων 15%. 

2. Το έργο αφορά την εκτέλεση των υδραυλικών εργασιών για την αποκατάσταση διαρροών και την 
κατασκευή νέων συνδέσεων καταναλωτών στο υφιστάμενο δίκτυο Τηλεθέρμανσης καθώς επίσης και  
εργασίες  καθαρισμού και συντήρησης των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες 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  11-06-2015 με την καταβολή 10 € σε μετρητά έναντι απόδειξης. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης τύπου Β «Για έργα που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17», που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 67/2015 
Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2463054420,  FAX επικοινωνίας:  2463054423, 
αρμόδια για επικοινωνία Γραμματεία Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Δ.ΕΤΗ.Π 
και  το  σύστημα  υποβολής  προσφορών  είναι  με  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  του  άρθρου  5  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 Α1 και άνω 
στην  κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  και  β)  αλλοδαποί  διαγωνιζόμενοι  που  αποδεικνύουν  ότι  κατά  την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 
1.592,58 ΕΥΡΩ (2% του προϋπολογισμού μελέτης) και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από 
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 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
9. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.ΕΤΗ.Π. 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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