
        Θήβα  21-09-2020 
            Αρ. πρωτοκ.: 2772 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 

ΠΠ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
ανοικτό διαγωνισμό, στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ 2020-2021» 
1) Επωνυμία και στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα: Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΒΑΣ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θήβας), 
Διεύθυνση: Θέση ¨Χοροβοϊβόδα¨,  Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα, Τ.Κ.:  32200, Τηλ.: 22620-25947, 22620-28258 & 22620-22147, 
Telefax: 2262028464, E-mail: deyathiv@otenet.gr. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σωτηρία Ίσσαρη, Δημήτριος Μπότης. 
2) Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr 
3) Κωδικοί κοινού λεξιλογίου CPV : για τις δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008) είναι: 38411000-9 (Υδρόμετρα), 
44164200-9 (Σωλήνες), 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων) & 44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο). 
4) Σύντομη περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τη 
Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας και υποδιαιρείται στα παρακάτω πέντε (5) τμήματα: Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : εκτιμώμενης αξίας 96.485,00 € 
πλέον ΦΠΑ (24%), Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εκτιμώμενης αξίας 125.601,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), Τμήμα ΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : εκτιμώμενης αξίας 118.659,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), Τμήμα IV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : εκτιμώμενης αξίας 
28.735,70 €  πλέον ΦΠΑ (24%), Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ) : εκτιμώμενης αξίας 47.374,00 €  πλέον ΦΠΑ (24%). 

5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: είναι 416.854,70 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) 100.045,13 € και η συνολική προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη με Φ.Π.Α. είναι 516.899,83€ 

6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά για ένα ή 
για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. 

7) Τόπος εκτέλεσης: Δήμος Θηβαίων 

8) Κριτήρια ανάθεσης: Το  κριτήριο  κατακύρωσης είναι η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

9) Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δεκαεπτά (17) μήνες , η οποία ξεκινάει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασής της για άλλους δεκαεπτά (17) μήνες, υπό τον όρο ότι με την 
παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού ποσού.  

10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

11) Κριτήρια ποιοτικής επιλογής των οικονομικών φορέων: είναι η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και τα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5., 2.2.6. & 2.2.7. 
12) Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης. 
13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους της παρ.2.2.3 της διακήρυξης. 
14) Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων : Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
15) Υπεργολαβία: Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
16) Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ως εξής; Για το Τμήμα Ι (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) : ποσού 1.929,70€, 
Για το Τμήμα ΙΙ (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : ποσού 2.512,02€, Για το Τμήμα ΙΙΙΙ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) : ποσού 2.373,18€, Για το 
Τμήμα ΙV (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) : ποσού 574,71€, Για το Τμήμα V (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ): ποσού 947,48€, β) Για την υπογραφή της 
σύμβασης απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 4.1 της διακήρυξης. 
17) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΘ : 25.07.00.01 «Υλικά συντήρησης 
δικτύου ύδρευσης 2020-2021», 25.08.00.02 «Υλικά συντήρησης δικτύου αποχέτευσης 2020-2021» & 54.00.25.24 «ΦΠΑ 
αναλώσιμων υλικών 24%». 
18) Παραλαβή προσφορών: Έναρξη υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 07:00 π.μ. 
Καταληκτική Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής  Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 23:59 μ.μ. 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Τρίτη 

13/10/2020 και ώρα 10:30 π.μ. 
19) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
20) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
21) Προσφυγές: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η 
προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της διακήρυξης. 
22) Δημοσιεύσεις: Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και φέρουν διαφορετικούς κωδικούς ΑΔΑΜ. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (με τα 
Παραρτήματα) καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. Η Διακήρυξη 
και τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων, στη διεύθυνση (URL) : www.thiva.gr. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ 
Κωνσταντίνος Βόλης 
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