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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406239-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ηγουμενίτσα: Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης
2019/S 166-406239
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Ελευθερίας 7
Ηγουμενίτσα
461 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Τηλέφωνο: +30 2665023223
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyahg@otenet.gr
Φαξ: +30 2665028910
Κωδικός NUTS: EL
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.deyaig.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://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.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ν.Π.Ι.Δ.)

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ύδρευση, αποχέτευση

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

Τίτλος:
Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού
υδραγωγείου, στα όρια τού Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441100

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια τού Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας».

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 455 930.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32441200

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL542
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Θεσπρωτία.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια τού Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας». Το
φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:
— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 29 Τοπικών Σταθμών Απομακρυσμένου Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.),
για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιότητα κ.λπ.) στις
υποδομές του εξωτερικού δικτύου του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας. Μέσω των σταθμών αυτών, θα
αυξηθούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον
ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία
του, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κατασπαταλούμενο νερό. Επίσης, μέσω των σταθμών αυτών, θα
παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού,
— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) Σταθμών Ελέγχου Διαρροών (Σ.Ε.Δ.), για την
παρακολούθηση παραμέτρων (παροχή, πίεση) στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου της Δ.Ε. Συβότων και
Μαργαριτίου, με σκοπό τον έλεγχο διαρροών στο δίκτυό τους,
— επέκταση τού υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.). Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν
όλες οι απαραίτητες εργασίες και προσθήκες εξοπλισμού, και λογισμικών, για την επέκταση τού υφιστάμενου
συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού και την ενσωμάτωση σε αυτών, και σε ενιαία βάση των σημάτων από
τους νέους σταθμούς,
— παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
— δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία
του, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου
βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα
παραδίδονται στην Υπηρεσία, και
— εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας, κατά το διάστημα της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη
λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κ.λπ. της προμήθειας και ο εφοδιασμός
της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών, και οδηγίες για τη
σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος,
— εγγύηση / συντήρηση καλής λειτουργίας, για το διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
της προμήθειας (συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην τεχνική προσφορά και αξιολογείται.
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Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών, καθώς και οι εργασίες
ενσωμάτωσής τους, περιγράφονται στα τεύχη τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 455 930.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση, 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.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
Χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001711 από το Ταμείο Συνοχής και το Π.Δ.Ε. (κωδικός ενάριθμου έργου
2018ΣΕ27510053) και με Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑΗ για το ΦΠΑ. Πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 5.1. της
Διακήρυξης.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2675/30.3.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΔΑ: 6ΙΤ9465ΧΙ8-Λ98) και έχει λάβει κωδικό MIS 5001711.

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:
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 τής 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.
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας
διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

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

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

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

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/10/2019
Τοπική ώρα: 15:00

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.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/10/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
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Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγιος Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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 τού αναθέτοντος φορέα,
κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ε.Ε. ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφόρος Θηβών 196 198, 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, www.aepp-procurement.gr) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τού
αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή».

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Άγιος Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
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Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/08/2019
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