
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

(Δ.Ε.ΤΗ.Π.)
Εθνικής Αντίστασης 11,  Πτολεμαΐδα, 50200
Τηλ. 24630 54420-21-22 , Fax. 24630 54423
Ε-mail : dhptol@otenet.gr,  www.tpt.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5267/17-11-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  (Δ.Ε.ΤΗ.Π.),  προκηρύσσει  ανοιχτό
διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου  :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΗ»  (αριθμός  μελέτης  :  13/2014),  με
προϋπολογισμό μελέτης 100.636,05 ΕΥΡΩ (δεν χρεώνεται Φ.Π.Α., παρ. 10, άρθρο 1, Ν. 4281/2014). Το
έργο αφορά εργασίες κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών 100.636,05 € συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ
18% και απροβλέπτων 15%.

2. Το έργο αφορά την κατασκευή υπόγειου δικτύου με προμονωμένους αγωγούς για την διασύνδεση με
το δίκτυο της τηλεθέρμανσης του κτιρίου του Σχολείου Βούλγαρη που βρίσκεται στην περιοχή επί της
επαρχιακής  οδού 0,5  χλμ  Πτολεμαΐδας  -  Γαλάτειας και  την τοποθέτηση του αντίστοιχου θερμικού
υποσταθμού.  Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  των  προμονωμένων  αγωγών  και
εξαρτημάτων και του θερμικού υποσταθμού. 

3. Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  είναι  εκατόν  είκοσι  (120)  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 ΔΕΤΗΠ, Εθνικής Αντίστασης 11, 50200 Πτολεμαΐδα,
μέχρι τις 10/12/2015 με την καταβολή είκοσι (20,00) € σε μετρητά έναντι αποδείξεως. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης τύπου Β, που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.
67/2015  Απόφαση  της  ΕΑΑΔΗΣΥ.  Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  :  2463054420,  FAX επικοινωνίας  :
2463054423, αρμόδια γραμματεία Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης της ΔΕΤΗΠ.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/12/2015, 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 A2 και άνω για
έργα  κατηγορίας  Ηλεκτρομηχανολογικών 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 A1
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  ύψους
2013,00 ΕΥΡΩ (2% επί 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 το ΕΑΠ/ΤΠΑ 2012-2016 κατά 50.000,00 € και από ίδιους πόρους της

Δ.ΕΤΗ.Π. κατά 50.636,05 €. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
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