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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ 2014-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

Αριθμός Διακήρυξης : 121/2020
Αριθμοί Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 95356
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Αναθέτων Φορέας: Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΑ),
Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Τ.Κ.11527, Αθήνα, Τηλ: 216 2000413, κωδικός NUTS: EL303, Φαξ:
2162000438,URL: www.deda.gr, email:info@deda.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Αυγουστίνος
Σγουράκης (Τηλ. 2162000413, Φαξ: 2162000438, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.sgourakis@deda.gr).
Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός
διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και
λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι
τεχνικές προδιαγραφές είναι αναρτημένες στο site της ΔΕΔΑ (www.deda.gr).
Τύπος Αναθέτοντα Φορέα και δραστηριότητα: Ανώνυμη εταιρεία υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του
κεφαλαίου Β’ του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α’/2005) όπως
ισχύει. Κύρια δραστηριότητα είναι η διανομή φυσικού αερίου σε οικιακούς και εμπορικούς πελάτες.
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45231221-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής
αερίου, 45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου
Τόπος Εκτέλεσης Εργασιών: στην πόλη της Καβάλας (EL515).
Είδος σύμβασης: Έργο.
Αντικείμενο Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου
δικτύου μέσης πίεσης, εγκατάσταση σταθμού διανομής ο οποίος θα τροφοδοτήσει δίκτυο χαμηλής πίεσης, την
κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), την εγκατάσταση σελλών παροχής επί του
δικτύου, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4
bar), την εγκατάσταση ρυθμιστών, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή
(25 mbar) και τέλος την εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και
μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στην πόλη της Καβάλας.
Προϋπολογισμός: 5.961.239,22€, πλέον απροβλέπτων 536.511,53€ πλέον αναθεώρησης 2.249,25€ και πλέον
ΦΠΑ 1.560,000,00€.
Όροι υποβολής προσφορών: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.2.α του «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ». Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία
προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος
του αντικειμένου της σύμβασης.
Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: Η διάρκεια του έργου είναι είκοσι επτά (27) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης, (1,5 μήνας για την εγκατάσταση του αναδόχου και 25,5 μήνες για την
κατασκευή).
Ειδικότερα απαιτείται η κατασκευή του συνόλου των δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης που αναφέρονται
στην τεχνική περιγραφή, να έχει ολοκληρωθεί εντός 19 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία
αυτή είναι αποκλειστική. Ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να έχει εκδώσει την τελευταία ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
τουλάχιστον δύο (2) μήνες νωρίτερα και ο χρόνος περάτωσής της να μην ξεπερνά αυτό το διάστημα..
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών ή υδραυλικών έργων και που είναι εγκατεστημένα
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σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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) 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 254 και των παρ.
1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως παραπέμπει σε αυτά το άρθρο 305 παρ. 2 του ίδιου
νόμου.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με τα Άρθρα 22.Β-22.Δ της Διακήρυξης.
22.Β) Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
22.Γ) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
22.Δ) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
22.Ε) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων.
Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 05η/02/2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για δέκα
(10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 10η /02/2021,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 (μεσημβρινή) και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική
Τρόπος Χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Α) η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020, Κωδ.
ΣΑ. 2018ΕΠ03110074. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 50,13% και κατά
49,87% από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)).
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα.
Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: Στις
31-12-2020.
Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 130.000,00€.
Προκαταβολή: Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ύψους έως 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΡ. ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΣ
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