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ΑΔΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΕΡΓΟ:  “ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.317.073,16 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΜΕΣΩ  ΠΔΕ  [Ε.Π.  «Υποδομές
Μεταφορών,  Περιβάλλον  &  Αειφόρος
Ανάπτυξη» (2014 – 2020)]
ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5003853
ΚΩΔ. ΣΑΕ: 2016ΣΕ27510054
ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ Θέρμης

Αρ.Πρωτ:  Oικ. 13065/16-4-2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Θέρμης (Σωτήρη Πέτρουλα 24, 57001, Θέρμη, NUTS EL 522, τηλ. 2310-483400-483410, φαξ:

2310-483414, e-mail:  texniko      @      thermi      .      gov      .      gr       ή  info@thermi.gov.gr, πληροφορίες Ιωάννα Γαλαζούλα

(ΠΜ)  και  Θεοδώρα  Πασιά  (Η/Μ),  διακηρύσσει  ανοιχτή  διαδικασία  μέσω  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :

”ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ” (CPV: 45232421),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της Διακήρυξης.

Το  έργο  αφορά  στη  Μελέτη  –  Κατασκευή  της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  Θέρμης,

δυναμικότητας βιολογικής επεξεργασίας 30.000 ι.κ. με την τεχνολογία βιοαντιδραστήρα μεμβράνης (MBR) και

λοιπών έργων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:

 την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης (φάση διαγωνισμού), της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε εί-

δους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας

 την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού

 την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

 τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης

 τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Εκτός των παραπάνω, στην εργολαβία περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

 η κατασκευή του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών στον αποδέκτη

 η αδειοδότηση της διέλευσης των αγωγών διάθεσης

 η  αδειοδότηση  της  ΕΕΛ  (οικοδομική  άδεια,  άδεια  εγκατάστασης,  άδεια  λειτουργίας,  φάκελος

συμμόρφωσης  ΑΕΠΟ  με  τον  τελικό  σχεδιασμό)  των  έργων,  όπως  αναλυτικά  ορίζεται  στην  ΕΣΥ

(σύμφωνα με την τελική λύση του αναδόχου).
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Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα

υπογραφής  της  σύμβασης.  Στη  συνολική  προθεσμία  του  έργου  συμπεριλαμβάνεται  και  η  δοκιμαστική

λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο, συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την ανοιχτή διαδικασία. Η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση

έργου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή ) του έργου, σύμφωνα με το

άρθρο 50 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν.4412/2016).

Ο  Προϋπολογισμός  μελέτης  του  έργου  ανέρχεται  σε  7.317.073,16 Ευρώ  (χωρίς  ΦΠΑ  0%)

συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε & Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους μέσω ΠΔΕ [Ε.Π. «Υποδομές

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (2014 - 2020), Κωδ. πράξης (ΟΠΣ) 5003853 ] και  από

Ιδίους Πόρους (Ι.Π.) της ΔΕΥΑ Θέρμης 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,

και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 29/5/2020 και ώρα

10:00 π.μ.,  ενώ  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  προσφορών,  ορίζεται  η  Δευτέρα

04/06/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Σύμφωνα με το άρ. 20Α της διακήρυξης, προσκαλούνται, οι δυνάμενοι να

λάβουν  μέρος  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οικονομικοί  φορείς,  σε  σχετική  διαβούλευση  μέσω

τηλεδιάσκεψης, προκειμένου ο αναθέτων φορέας να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου μέσω

του ακόλουθου συνδέσμου (https://join.skype.com/d29fSphFUSNC), στις 27/04/2020 στις 10:00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις

κατηγορίες  Υδραυλικών  έργων,  Ηλεκτρομηχανολογικών  έργων  και  Έργων  Καθαρισμού και  Επεξεργασίας

Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 του Π.Δ. 71/2019 και που

είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε 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) σε 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.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή

στο  ΜΗΕΕΔΕ  στις  ακόλουθες  κατηγορίες  και  τάξεις  σύμφωνα  με  το  παρακάτω  πίνακα  των  επιμέρους

προϋπολογισμών των εργασιών:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2.281.030,13 € 3η ΚΑΙ ΑΝΩ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 3.525.230,12 € 3η ΚΑΙ ΑΝΩ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ,

ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1.510.812,91 €

Κ/Ξ 2ης Ή

3η ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ 7.317.073,16 €

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν

τις  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά  που  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.

4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργαστούν με

Μελετητές  -  Γραφεία  Μελετών  τόσο  για  τη  σύνταξη  της  Τεχνικής  Προσφοράς  όσο  και  για  τη  Μελέτη

Εφαρμογής του Έργου. Το δυναμικό των μελετητών ανά κατηγορία μελέτης θα είναι σύμφωνα με το άρθρο

24.3 της Διακήρυξης. Η συνεργασία αυτή αφορά τον οικονομικό φορέα, ο οποίος αμείβει τον Μελετητή,

χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου. 

Τα δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα δικαιολογητικά τεχνικής και

επαγγελματικής ικανότητας αναγράφονται στα άρθρα 23.5 και 23.6 αντίστοιχα της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται  εγγύηση συμμετοχής ύψους  146.341,47 €  και  ισχύος

δώδεκα (12) μηνών και τριάντα (30) ημερών.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Θέρμης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης  www.promitheus.gov.gr,

καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www  .  thermi  .  gov  .  gr  )  .

Προδικαστικές  προσφυγές  κατά  πράξεων  του  αναθέτοντα  φορέα  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  το

άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η με αριθ. 667/03-02-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 13/04/2020.

Ο Δήμαρχος Θέρμης

      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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