ΕΡΓΟ:
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

CPV:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«Νo 47 – ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ»
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

45247130-0

€250.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από AIKATERINI
LAMPERI
Ημερομηνία:
2018.02.28
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Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών που
απαιτούνται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αντλιοστάσια, δεξαμενές, υδρομαστεύσεις
πηγών κ.λ.π. ώστε να διασφαλίζονται οι όροι και οι κανόνες υγειονομικής προστασία τους, σε
διάφορες θέσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ (όρια
Δήμου Βόλου), με τις εξαιρέσεις συγκεκριμένων άρθρων του τιμολογίου.
Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο, αλλά για διάφορες εργασίες διάσπαρτες,
που η εντολή εκτέλεσής τους προς τον Ανάδοχο θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας,
όπως αυτές παρουσιάζονται κάθε φορά. Τις εντολές εργασίας θα δίνει ο Επιβλέπων στον Ανάδοχο είτε
στον ίδιο είτε σε εξουσιοδοτημένο κατάλληλο αντιπρόσωπό του με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση
των Δημ. Έργων (Ν.4412/2016) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβασεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με Ανοιχτό Διαγωνισμό (άρθρο 264 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης (παρ. 2α, άρθρου
95 του Ν. 4412/2016).
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ σε βάρος του Κ.Α.
15.02.393 των ετών 2018 και 2019 για την κύρια δαπάνη και του Κ.Α. 54.00.295 για τον Φ.Π.Α., με
πρόβλεψη δαπάνης για το έτος 2017 ποσού 120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ο Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) είναι 45247130-0
Η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από την Δ/νση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών, η
συνολική προθεσμία περαίωσής του καθορίζεται σε 12 μήνες και η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου
θα είναι η Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών.
Βόλος, 09-01-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ.
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
&ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.

ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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