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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554616-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ελευθερούπολη: Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης
2020/S 225-554616
Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Παγγαίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Γωνία οδών Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου
Πόλη: Ελευθερούπολη
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
Ταχ. κωδικός: 641 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyap@deyapaggaiou.gr
Τηλέφωνο: +30 2592021670
Φαξ: +30 2592023325
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dimospaggaiou.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξασφάλισης τής επάρκειας τού νερού στα δίκτυα ύδρευσης των
ορεινών περιοχών της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441100 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και
ελέγχου των υδατικών πόρων στις ορεινές περιοχές του Δήμου, οι οποίες παρουσιάζουν έντονο ανάγλυφο
και μεγάλη διακύμανση στις καταναλώσεις. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η προμήθεια
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και εγκατάσταση εξοπλισμού, για τον εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο
του αντλούμενου ή προσφερόμενου ύδατος, το οποίο διανέμεται από τις διάφορες υφιστάμενες υποδομές
(δεξαμενές, γεωτρήσεις και αντλιοστάσια του δικτύου ύδρευσης), την ορθολογική διαχείριση τού συνολικού
προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές και τον ενεργό εντοπισμό των απωλειών του δικτύου.
Επιπροσθέτως, σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω του ελέγχου
της ποιότητας και της απολύμανσης τού παρεχόμενου νερού.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 987 770.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32441200 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Παγγαίου.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 25 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), για την
παρακολούθηση της λειτουργίας των δεξαμενών, γεωτρήσεων και αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευσης,
— προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.),
— προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.), αποτελούμενο από εξοπλισμό και
λογισμικά,
— τον σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου,
— τον σχεδιασμό του κάθε τοπικού σταθμού αυτόνομα και ως υποσύνολο του συνολικού συστήματος,
— την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων οργάνων σε κάθε τοπικό σταθμό,
— την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, και των λογισμικών του κεντρικού σταθμού εποπτείας
και ελέγχου,
— την παραμετροποίηση του εξοπλισμού και των παραμέτρων λειτουργίας, για την ορθή λειτουργία των
απομακρυσμένων τοπικών σταθμών ελέγχου,
— την ανάπτυξη των λογισμικών του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου,
— το σύνολο των εργασιών όπου αυτές απαιτούνται, για την παροχή ισχύος σε πίνακες ελέγχου, τη διασύνδεση
νέων και υφιστάμενων πινάκων, τις καλωδιώσεις οργάνων και αισθητηρίων, την αντικεραυνική προστασία
του εξοπλισμού, την ορθή γείωση τού προς εγκατάσταση εξοπλισμού, καθώς επίσης και των απαραίτητων
υδραυλικών εργασιών,
— τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών ελέγχου και εποπτείας, τόσο των απομακρυσμένων
σταθμών όσο και του κεντρικού σταθμού,
— παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, και
— δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία
του.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική προσφορά / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30
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II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 987 770.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος εξασφάλισης τής επάρκειας τού νερού στα δίκτυα ύδρευσης των ορεινών περιοχών
της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας
2: «Βελτίωση της ελκυστικότητας τής Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων».

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.4)

Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης·
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον 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.
III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δεκαννέα
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (19 755,40 EUR) που αντιστοιχεί στο 2 % του
προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ. ευρώ
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών» της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο
302 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς
πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. (αριθ. ενάριθμου έργου 2019ΕΠ03110049), με κωδικό ΟΠΣ 5037436.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
εξασφάλισης τής επάρκειας τού νερού στα δίκτυα ύδρευσης των ορεινών περιοχών της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου»,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της
ελκυστικότητας τής Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 1201/19.9.2019 του περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και έχει λάβει κωδικό MIS 5037436.

III.1.8)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης·
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον 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 ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
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Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/12/2020
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/12/2020
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/11/2020
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