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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285590-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αιγίνιο: Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
2019/S 116-285590

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
Κ. Καραμανλή 38
Αιγίνιο
603 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ. Καραμανλή 38, Αιγίνιο 603 00
Τηλέφωνο:  +30 2353350121
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pagonapat1@gmail.com 
Φαξ:  +30 2353022990
Κωδικός NUTS: EL525
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pydnaskolindrou.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: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
Κ. Καραμανλή 38
Αιγίνιο
603 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνος Δούρος
Τηλέφωνο:  +30 2353350123
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aiginio@otenet.gr 
Φαξ:  +30 2353022990
Κωδικός NUTS: EL525
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pydnaskolindrou.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα

mailto:pagonapat1@gmail.com
http://www.pydnaskolindrou.gr
www.promitheus.gov.gr
mailto:aiginio@otenet.gr
www.pydnaskolindrou.gr
www.promitheus.gov.gr
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Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών
εγκαταστάσεων ύδρευσης τού Δήμου Πύδνας - Κολινδρού.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441200

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος
τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης τού Δήμου Πύδνας - Κολινδρού».
Με τη λειτουργική εγκατάσταση του συστήματος και σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης υδατικών πόρων,
και την ηλεκτρονική αποτύπωση τού δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού, οι Υπηρεσίες του Δήμου θα
έχουν στη διάθεσή τους τη σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού,
την παρακολούθηση τής ποιότητας του νερού, με παράλληλη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.
Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου, οι υπεύθυνοι
επιτυγχάνουν τη βέλτιστη λειτουργία τού υδροδοτικού συστήματος.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 205 000.00 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
32441100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL524
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δ.Ε. Ενότητες Πύδνας, Κολινδρού, σύμφωνα με τη μελέτη.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως
στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.), εγκατεστημένο
στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών
διατάξεων, με 34 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), οι οποίοι θα συνδεθούν σε επιλεγμένα σημεία του
δικτύου ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δεξαμενές).
Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της τεχνικής περιγραφής, των τεχνικών
προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη
Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε EUR, χωρίς ΦΠΑ: 1 205 000,00 EUR.
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Χρονική διάρκεια υλοποίησης: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι 17 μήνες για την
παράδοση και θέση σε λειτουργία, και 1 μήνας για τη δοκιμαστική λειτουργία. Μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή της προμήθειας, προβλέπεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας.

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: 1 205 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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: Συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς
ΦΠΑ: 1.205.000,00€ Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 2751 του ΠΔΕ (κωδ. εναρ. 2018ΣΕ27510063) και από τους ίδιους
πόρους του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού

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:
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 τού 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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη (άρθ. 2.2).

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.1.5), 2.2.2) και 4.1) της αναλυτικής διακήρυξης τής εν λόγω προμήθειας

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια. Προβλέπεται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής, με την υποβολή
ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του
ποσού τής καταβαλλόμενης προκαταβολής. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παράδοση τού υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως, βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) κράτηση 0,07 %, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων·
β) κράτηση ύψους 0,02 % υπέρ του Δημοσίου·
γ) κράτηση 0,06 % υπέρ της Α.Ε.Π.Π..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε πληρωμή, θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
επί του καθαρού ποσού.

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 τού 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.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

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
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IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθ. 2.4) της αναλυτικής διακήρυξης.

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: 25/07/2019
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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/07/2019
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Επιτροπή διαγωνισμού.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

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
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Θηβών 196 - 198, 5ος όροφος
Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141229
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://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:

www.promitheus.gov.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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Προσφυγές γίνονται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής 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..
Περαιτέρω, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθ. 3.4) της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
Κ. Καραμανλή 38
Αιγίνιο Πιερίας
603 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2353350123
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aiginio@otenet.gr 
Φαξ:  +30 2353022990
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.pydnaskolindou.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/06/2019
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