
 

                                                                 
Ευρωπαϊκή Ένωση                       
Ευρωπαϊκό Ταμείο                                      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΒΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.596.382,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 

 

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας 

Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, 
Ελευθερίας 7, 46100 Ηγουμενίτσα, ΕΛΛΑΔΑ 

Σημείο επαφής: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, 46100 Ηγουμενίτσα, ΕΛΛΑΔΑ  
Πληροφορίες: Τάτση Ελένη, Χαρακλιάς Παντελής,  
Τηλέφωνο: +30 2665023223, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyahg@otenet.gr,  

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:  

Γενική διεύθυνση αναθέτοντος φορέα: http:// www.deyaig.gr 
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr 
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr 

Είδος της αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχεται από Ο.Τ.Α. 

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης 

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΒΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Προμήθειες, Ηγουμενίτσα — 
Ελλάδα, Κωδικός NUTS ΕL542 Θεσπρωτία 
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: Η προμήθεια αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση 57 
τοπικών σταθμών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας (προμήθεια και εγκατάσταση), όπως: 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αντικατάσταση πενήντα επτά (57) 
ηλεκτρολογικών πινάκων κίνησης των αντλιοστασίων ύδρευσης του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας, 
με χρήση μετρητών ενέργειας, ρυθμιστών στροφών και λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού. 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εβδομήντα ενός (71) ηλεκτροκινητήρων αντλητικών 
συγκροτημάτων υψηλού βαθμού ενεργειακής απόδοσης 

 Την παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού. 

 Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του 
για διάστημα ενός (1) μηνά, 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 1 μήνα της δοκιμαστικής λειτουργίας, στη 
λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την 
σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος. 
 
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 31211100-9 «Ηλεκτρικοί πίνακες» και 31100000-7 
«Ηλεκτροκινητήρες». 

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.596.382,20 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  1.287.405,00 €  - ΦΠΑ :  308.977,20€). 

Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι  

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

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

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: Δικαιώματα προαίρεσης: όχι  

Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις: Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι  

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δώδεκα (12) 
μήνες από την υπογραφή της  

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες  

Απαιτούμενες εγγυήσεις:  

1. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ΕΥΡΩ και δέκα λεπτών 
(25.748,10€) 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5 %) 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Η εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού της σύμβασης, θα αντιστοιχεί 
στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ», άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος 
ανάπτυξη» 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73-75 
του Ν.4412/2016 και για το λόγο αυτό στο φάκελο των δικαιολογητικών — τεχνικής προσφοράς υποβάλλουν 
υποχρεωτικά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΣ που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς και σε 
περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης, ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια :  

 Πιστοληπτική ικανότητα. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η δανειοληπτική ικανότητα 
(χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,  

 Αθροιστικά,  ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2017, 
2018 και 2019) τουλάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται α) να διαθέτουν, 
κατά την τελευταία πενταετία, εμπειρία εκτέλεσης τουλάχιστον τριών (3) προμηθειών ηλεκτρολογικών 
ρυθμιστών στροφών για εφαρμογές ύδρευσης, άρδευσης ή αποχέτευσης, β) να διαθέτουν, κατά την 
τελευταία πενταετία, εμπειρία εκτέλεσης τουλάχιστον τριών (3) προμηθειών υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων 
(είτε αυτόνομα είτε ως τμήμα αντλητικού συγκροτήματος) για εφαρμογές ύδρευσης ή άρδευσης ή 
αποχέτευσης γ) να διαθέτουν ομάδα έργου που να αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) στελέχη και να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:Υπεύθυνο έργου (ηλεκτρολόγος μηχανικός ή μηχανικός αυτοματισμού) με 5-ετή 
εμπειρία στην υλοποίηση & διοίκηση έργων, Υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας (πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με 
αποδεδειγμένη επάρκεια για την διασφάλιση ποιότητας, Δύο (2) μηχανικούς συστημάτων ρυθμιστών 
στροφών με κατάλληλη εκπαίδευση. 
 

Τμήμα IV: Διαδικασία  
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Είδος διαδικασίας: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός 

Κριτήρια ανάθεσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής 

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: - 

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  Έως  06/04/2021 και ώρα 15:00 το 
μεσημέρι 

Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνική  

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες από την επομένη της διενέργειας 
της διαδικασίας ανάθεσης  

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: 13/04/2021 -Ώρα 10:00 το πρωί – Τόπος: Γραφεία 
Δ.Ε.Υ.Α.Η.  

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11/02/2021 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες  

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
Λεωφόρος Θηβών 196 – 198, 182 33 Αθήνα Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
aepp@aepp-procurement.gr, Φαξ: +30 2132141229, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-
procurement.gr 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Η 
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