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Ηµερ.Πρωτ.: 8710

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Ε.)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Εορδαίας κ. Ζαμανίδης Σάββας
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»,
προϋπολογισμού 2.092.097,00 € χωρίς τον ΦΠΑ, 2.594.200,28 € με τον Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου και ανήκει στον υποτομέα ΟΤΑ
25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα
Ταχ.Κωδ.:50200
Τηλ.: 2463027456
Telefax: 2463054635
E-mail: deyae.ty@deyaeordaias.gr
Ιστοσελίδα:
apoxeteusis-eordaias/

http://www.ptolemaida.gr/dimotikes-epixeiriseis/dimotiki-epixeirisi-idreusis-

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη
διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο
τεχνικών υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
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3. Κωδικός CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 Εξοπλισμός
τηλεμετρίας και ελέγχου
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL531
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»
Η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας έχει ως στόχο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, συστήματος
ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ανίχνευσης των υφιστάμενων διαρροών των δικτύων ύδρευσης
των οικισμών του Δήμου Εορδαίας, ουσιαστικά ένα ικανό σύστημα τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού που
να δίνει την δυνατότητα εύκολου ελέγχου των κυριοτέρων στοιχειών (κεφαλών) του δικτύου του.
Ο βασικός σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις
εγκαταστάσεις Ύδρευσης σε ένα Κέντρο Ελέγχου (ΚΣΕ) και η συνολική επεξεργασία τους. Σε
συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του
δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού, μέσω κατάλληλου λογισμικού θα εντοπιστούν οι
υφιστάμενες ΔΙΑΡΡΟΕΣ, και μέσω άμεσης σφαιρικής παρουσίασης των αποθεμάτων, της
κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού, της παρακολούθησης της ποιότητας νερού και της μείωσης του
λειτουργικού κόστους, οι μηχανικοί της υπηρεσίας θα επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του
υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας.
Θα γίνει εκσυγχρονισμός του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, προωθητικών
συγκροτημάτων και Δεξαμενών – που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας
(άρδευσης) - ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους.
Για το λόγο αυτό έχει την πρόθεση να τοποθετήσει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας περιλαμβάνοντας
συνολικά εξήντα τρεις (63) εγκαταστάσεις ΤΣΕ (Τοπικών Σταθμών Ελέγχου) εκ των οποίων οι είκοσι
εννέα (29) θα είναι εγκατεστημένοι σε Γεωτρήσεις, τριάντα ένας (31) θα είναι εγκατεστημένοι σε
Δεξαμενές-Υδατόπυργοι και τρεις (3) θα είναι εγκατεστημένοι σε προωθητικά αντλιοστάσια
Οι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου(ΤΣΕ) σε μόνιμη και διαρκή βάση θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις
διαρροές και να ενημερώνουν άμεσα το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (και ΦΣΕ) της Δ.Ε.Υ.Α. με την
εμφάνισή τους, όπως και με εμφάνιση οποιουδήποτε άλλου προβλήματος, συμπληρώνοντας με
αυτό τον τρόπο το σύστημα αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης.
Στον ΚΣΕ περιλαμβάνονται επίσης:
- υπολογιστικός εξοπλισμός ΚΣΕ και ΦΣΕ
- λογισμικό εφαρμογής εποπτικού ελέγχου(SCADA),
- λογισμικό εφαρμογής PLC/RTU και επικοινωνιών,
- λογισμικό εφαρμογής χωρικής αποτύπωσης δεδομένων, ποιότητας και εξοικονόμησης νερού και
ενέργειας, με σκοπό την βέλτιστη εφαρμογή του συστήματος ελέγχου των διαρροών στα δίκτυα
ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας.
6. Εναλλακτικές προσφορές: απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: 18 μήνες
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 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 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.
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9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητα και τιμής .
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 5/12/2018 ημέρα Τετάρτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η
12/10/2018 και η ώρα έναρξης 07:00:00 . Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 29/11/2018
και η ώρα λήξης 15:00:00.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», άξονας προτεραιότητας 6
«Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδ.
ΣΑ ΕΠ0051. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15.02.00.0085 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική
Μακεδονία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του θεματικού στόχου «Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» για την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας στην Ελλάδα με Κωδικό ΟΠΣ 5007022 και ενάριθμου έργου στο Π.Δ.Ε.
2017ΕΠ00510018, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051.
Το ΦΠΑ είναι μη επιλέξιμη δαπάνη προς συγχρηματοδότηση, με την υποχρέωση επιστροφής, όπως
ορίζεται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
14. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να
του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
15. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για
δημοσίευση στις 9/10/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε προσωρινό
Συστημικό Αριθμό : 2018-151155.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 65108
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση
(URL):
http://www.ptolemaida.gr/dimotikes-epixeiriseis/dimotiki-epixeirisi-idreusisapoxeteusis-eordaias/, στις 11/10/2018.
16. Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος ανέρχεται στο
ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (22.399,20 €).
17. Άλλες πληροφορίες από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας.
Πτολεμαΐδα
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας

Ζαμανίδης Σάββας

