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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84040-2013:TEXT:EL:HTML

GR-Αριδαία: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων
2013/S 051-084040

Προκήρυξη σύμβασης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Έργα

Οδηγία 2004/17/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δήμος Αλμωπίας
Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1
Σημείο(α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
Υπόψη: Μονογενιδου Μαρία
584 00 Αριδαία
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2384350255
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tech.dep@0598.syzefxis.gov.gr
Φαξ:  +30 2384021226
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: http://www.dimosalmopias.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων
(συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών): Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α)
επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2) Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: ΟΤΑ 

I.3) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων φορέων ανάθεσης
Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων φορέων ανάθεσης: ναι
ΔΕΥΑ
Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1
584 00 Αριδαία
ΕΛΛΆΔΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα:
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Εκτέλεση
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: ΑΡΙΔΑΙΑ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84040-2013:TEXT:EL:HTML
mailto:tech.dep@0598.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosalmopias.gov.gr
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Κωδικός NUTS GR124

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού
Αριδαίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
45232400, 45232410, 45232411, 45232420

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA): ναι

II.1.8) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 9.680.000,00 EUR και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 6.010.363,33 EUR
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.081.865,40 EUR
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.),
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 57 παρ. 3 ν. 3669/08 638.300,59 EUR
Αναθεώρηση 139.389,38 EUR
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1.810.081,30 EUR.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 7 869 918,70 EUR

II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
σε ημέρες: 730 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου
24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού
της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 154.610,59 EUR. Οι εγγυητικές επιστολές
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου
35 του ν. 3669/08, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 386.526,47 EUR.
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Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του
νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση
καλής εκτέλεσης.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης»
2007-2013 (Απόφαση Ένταξης υπ' αριθμ. οικ. 172916/26-10-2011) και από Ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑ
Αλμωπίας.
επιλέξιμο αντικείμενο: 7.850.904,00 EUR (ΜΕ ΦΠΑ)
μη επιλέξιμο αντικείμενο: 1.829.096,00 EUR (ΜΕ ΦΠΑ)

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό συμφωνητικό
υπογεγραμμένα
από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα
ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι:
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην 5η ή 6η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός νομού ή αν αυτός
έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 5η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού
(προϋπολογισμός 7.730.529,32 EUR (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)),
β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου
υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν
είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του
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έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό
της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 4η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονομένα ή σε κοινοπραξίες,
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 της Διακήρυξης,
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας,
οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22,
προσκομίζοντας σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο (κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99 – ΦΕΚ Α΄ 45)
αντίγραφο.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής είναι:
α. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., πιστοποιητικό εγγραφής σε
αυτό,
στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.
EL Τυποποιημένο έντυπο 05 - Προκήρυξη σύμβασης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 7 / 17
β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του Ε.Ο.Χ., ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους
καταλόγους,
σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 151 του
ν.
3669/08 (52 της Οδηγίας 2004/18).
γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή
του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της,
σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 3669/08 (46 της Οδηγίας 2004/18).
Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχής απαιτείται επιπλέον και η απόδειξη ανάλογης τεχνικής
ικανότητας όπως καθορίζεται στην παρ. 23.2.2.στ΄.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά
την
ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βεβαίωση
τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα
της διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης,
ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη
πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που
δηλώνει ότι συνεργάζεται με υποψήφιο και θα εξετάσει
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αίτησή του για χρηματοδότηση, με ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού
του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον αναδειχθεί
ανάδοχος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη
δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο
πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες
επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Η τεχνική
ικανότητα, στην περίπτωση αλλοδαπών
εργ. επιχ/σεων, που προέρχονται από χώρες της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, αποδεικνύεται με:
α) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν
εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης
των σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά
αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο
εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της
τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή
μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας
στην αναθέτουσα αρχή,
ε) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης
που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας
κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στις ενδεδειγμένες
περιπτώσεις,
στ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του εργολήπτη και
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τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την
τελευταία τριετία,
ζ) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις
και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης
για την εκτέλεση της σύμβασης.

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους
που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία
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IV.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας:

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 8.5.2013 - 15:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι
Τιμή: 60,00 EUR
Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται
σε 60 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
14.5.2013 - 10:00

IV.3.5) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.

IV.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 14.5.2013 - 10:00
Τόπος
Δημαρχείο Δήμου Αλμωπίας, Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1, ΄1ος όροφος
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
Ισχύουν τα οριζόμενα στην διακήρυξη παρ. 4.1.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» 2007-2013 και υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93) και από Ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑ Αλμωπίας.
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από
τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορούν να παραλάβουν
τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης
με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των
Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη
άφιξη
τους στον ενδιαφερόμενο.
Και επίσης:
Επισημαίνονται οι περιορισμοί για τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών που τίθενται με την 8 παρ. του άρθρο
3 ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Δήμος Αλμωπίας
Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1
584 00 Αριδαία
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tech.dep@0598.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο:  +30 2384350255
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.dimosalmopias.gov.gr
Φαξ:  +30 2384021226

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Σε προθεσμία
5 ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης
ή αφότου ανακοινώθηκε η πράξη κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη για τις πράξεις που προβλέπονται σε
αυτή.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που
κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων,
που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα
της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους
διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση
κατ' αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση, προθεσμία που αρχίζει την επόμενη της
ανάρτησης ημέρα.
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής,
σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν
στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά
τους αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99.Οι ενστάσεις απευθύνονται
στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και
γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Αλμωπίας
Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1

mailto:tech.dep@0598.syzefxis.gov.gr
www.dimosalmopias.gov.gr
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584 00 Αριδαία
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tech.dep@0598.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο:  +30 2384350255
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.dimosalmopias.gov.gr
Φαξ:  +30 2384021226

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
8.3.2013
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