
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(CPV: 43328000-8 Υδραυλικές εγκαταστάσεις/ NUTS  EL422)

Η  ΜΟΔ  Α.Ε.  για  λογαριασμό  του  Δήμου  Κέας,  προκηρύσσει  ανοικτό  διαγωνισμό  για  την
ανάδειξη  αναδόχου  κατασκευής  του έργου  «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» προϋπολογισμού  720.000,00 ευρώ  (με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και  αναθεώρηση,
χωρίς Φ.Π.Α.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή),  μέσω  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  και  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, που
είναι εγκατεστημένα σε:

-    σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
-    σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ),
-  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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15.12.2021,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ .Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται
στο ποσό των 14.400,00 ευρώ και χρονικής ισχύος έως 15.11.2022.

Οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα
έγγραφα της σύμβασης,  στον ειδικό,  δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί»,
της πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στη ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε.  ,
www  .  mou  .  gr   .

Πληροφορίες στο  τηλ. 2131310357,  e-mail: a  .  draganigos  @mou.gr  , αρμόδιος Α. Δραγανίγος.
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