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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 ΑΔΑ: ΩΡΒΞΟΚΠΛ-0ΚΣ 
 
Μυτιλήνη, 24-2-2020 
Αριθ. πρωτ.: 2012 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με 
ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου) και  
32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης) 

 
2. Αξία σύμβασης:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.657.434,10 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% εκ των οποίων: 
- προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.416.610,34 € (επιλέξιμο τμήμα) 
- ΦΠΑ: 240.823,76 € (μη επιλέξιμο τμήμα) 

 
3. Χρηματοδότηση: Η προμήθεια χρηματοδοτείται, ως προς το επιλέξιμο τμήμα της, από Πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. εναρ. έργου 2018ΣΕ27510075) και ως προς το μη 
επιλέξιμο τμήμα από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΛ. Η προμήθεια είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στην πράξη 
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου» και συγχρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς πόρους (15%).  

 
4. Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο 2020/S 034-081296 φύλλο της Εφημερίδας ΕΕ 
 
5. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να λάβουν γνώση 

των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία του αναθέτοντα φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-
σης από την Τετάρτη 26/2/2020 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

(www.deyamyt.gr).  
 
Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, στο τηλέφωνο: 22510-24444, 
αρμόδιος υπάλληλος: κ. Φινδανής Παρασκευάς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας: 
22510-40121).  
 

6. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 

09/04/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη 
συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. 
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 15/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00 π.μ., η  οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81132 
Μυτιλήνη-1ος όροφος). 

 
7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  με συντελεστή βαρύτητας 
τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: 

α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β)  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ)  σε 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 δημο-

σίων συμβάσεων. 

 
9. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-

μετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής ύψους 28.332,32 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, ήτοι μέχρι και τις 09/05/2021. 

 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
11. Προθεσμία περάτωσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 

(είκοσι τέσσερεις) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (12 μήνες για την παράδοση και 
12 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού 
συστήματος) 

 
12. Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη 

Αρχή του έργου (Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ). 
 
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 
 
 
 

Γεώργιος Φλώρος 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ)
Ταχ. διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Κωδικός NUTS: EL411
Ταχ. κωδικός: 81132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protokolo@deyamyt.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2251024444
Φαξ:  +30 2251040121
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deyamyt.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.deyamyt.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441200

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ
Λέσβου». Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εγκατάσταση
νέων σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων τα
οποία είναι και ο τελικός διαχειριστικός στόχος της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Λέσβου
(Δ.Ε.Υ.A.Λ.) στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Περιλαμβάνει την αναβάθμιση των
Η/Μ εγκαταστάσεων των Αντλιοστασίων και Δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, την ανάπτυξη δικτύου

mailto:protokolo@deyamyt.gr
www.deyamyt.gr
www.deyamyt.gr
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τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, την ενεργό ρύθμιση της πίεσης των δικτύων ύδρευσης
της πόλης Μυτιλήνης, τον Τηλεέλεγχο-Τηλεχειρισμό και την αυτοματοποίησή τους και την εγκατάσταση οργάνων
μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δεξαμενών της ΔΕΥΑΛ όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά
όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου νερού στην κατανάλωση.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 416 610.34 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: EL411
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το έργο θα εκτελεστεί σε τμήματα της πόλης της Μυτιλήνης της ν. Λέσβου

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την:
- Την εγκατάσταση συστήματος καταγραφής, επιτήρησης, επικοινωνίας και διασύνδεσης με τον ΚΣΕ πέντε (5)
Τοπικών Σταθμών Διαρροών (ΤΣΔ) (01,02,03,06,10) σε υφιστάμενες θέσεις μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών
χαρακτηριστικών του Δικτύου Ύδρευσης
- Την εγκατάσταση συστήματος καταγραφής, επιτήρησης, επικοινωνίας και διασύνδεσης με τον ΚΣΕ σε πέντε
υφιστάμενες θέσεις μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του Δικτύου Ύδρευσης καθώς
και την εγκατάσταση (5) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) εντός νέων φρεατίων ή
υπερκείμενων σταθμών στις θέσεις των πέντε (5) ΤΣΔ (04,05,07,08,09)
- Την εγκατάσταση επτά (7) νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις εισόδους
των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης της πόλης όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των τοπικών
σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και
θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντη του σταθμού με βάση την επιθυμητή πίεση σε σχέση με την επικρατούσα πίεση
εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού. Συνολικά περιλαμβάνονται επτά νέοι ΤΣΕΡΠ και τριάντα (30)
νέοι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ). Συνολικά στο δίκτυο θα υπάρχουν δώδεκα (12) σταθμοί τύπου
ΤΣΕΡΠ,
- Την εγκατάσταση εικοσιτεσσάρων (24) ΤΣΕΠ ή αλλιώς κρίσιμων σημείων (critical points) και την εγκατάσταση
επιπλέον έξι (6) παρόμοιων σταθμών μέσα στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης για την παρακολούθηση της πίεσης
σε προβληματικές περιοχές. Συνολικά περιλαμβάνονται τριάντα (30) νέοι ΤΣΕΠ,
- Την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λογισμού για την ασύρματη επικοινωνία των παραπάνω
σταθμών για την μεταφορά των δεδομένων στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου
- Την εγκατάσταση πέντε (5) ηλεκτρομαγνητικών ροομέτρων στις εισόδους και εξόδους των Δεξαμενών
Γυαλί και Δ3 σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία - Την εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνιών
για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) καθώς και την πιλοτική διασύνδεση 600
υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών ή opto για την παρακολούθηση του υδατικού
ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη και την κατανάλωση στις οικίες,
- Την μεταφορά των νέων δεδομένων από το υφιστάμενο σύστημα SCADA (παροχή εξόδου από τις δεξαμενές
προς το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης) διαμέσου του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης
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ύδρευσης αποχέτευσης, στο εξειδικευμένο λογισμικό εντοπισμού ύπαρξης διαρροών και υπολογισμού
αποδοτικότητας δικτύων ύδρευσης ώστε να γίνεται καταμέτρηση του ισοζυγίου νερού σε όλα τα στάδια
μεταφοράς του (παραγόμενου – διακινούμενου – καταναλισκόμενου),
- Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) για τη συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των
στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων
νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των
αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων
λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή και μέσω ενός
Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), με βιομηχανικό υπολογιστή (ΦΣΕ) τύπου laptop,
- Την εγκατάσταση και ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων λογισμικών για την επιτήρηση και τηλεπαρακολούθηση
όλων των ελεγκτών των τοπικών σταθμών εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (ΤΣΔ, ΤΣΕΡΠ,
ΤΣΕΠ), τον εντοπισμό διαρροών και της αποδοτικότητας του δικτύου ύδρευσης (Λογισμικό εντοπισμού
ύπαρξης διαρροών και υπολογισμού αποδοτικότητας δικτύων ύδρευσης), την δυναμική ενοποίηση όλων των
πληροφοριών ως ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ύδρευσης αποχέτευσης,
- Την προμήθεια Φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ελέγχου του Δικτύου και της παρακολούθησης των
στόχων της προμήθειας,
- Την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και την δοκιμαστική λειτουργία του προσφερόμενου
συστήματος (12 μήνες)

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: 1 416 610.34 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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.2.12) 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:
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞYΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ". ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001713 ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ Π.Δ.Ε.
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 2018ΣΕ27510075).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Χρηματοδότηση με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ , για τον ΦΠΑ.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
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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:
1. 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 Ελλάδα 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
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και να
φέρουν:
• Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (ή νεότερο) για τη διαχείριση ποιότητας,
• Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2008 (ή νεότερο) για τη Περιβαλλοντική διαχείριση
Οι πιστοποιήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, να είναι εκδόσεως διαπιστευμένου οργανισμού μέλος του ΕΣΥΔ και το αντικείμενο τους θα
είναι συναφές με αυτό της δημοπρατούμενης προμήθειας- εγκατάστασης και στο σκοπό τους θα πρέπει να
αναφέρονται τουλάχιστον τα πεδία της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού.
Για την αναγνώριση ισοδύναμων πιστοποιητικών, θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις των οριζόμενων στην
Οδηγία 2014/24/ΕΕ.
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III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
1) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δυο ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (28.332,21€) που αντιστοιχεί
στρογγυλοποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον Φ.Π.Α..
2) 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 ποσ. 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
3) Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο
302 του ν. 4412/2016 που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του
ποσού της καταβαλλ. προκατ.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Η δαπάνη
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του
Φορέα και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΔΑ αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης. Η παρούσα
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου
2018ΣΕ27510075)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2854/05-04-2018 και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5001713.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους
μέσω του ΠΔΕ.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση που οικονομικός
φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της
διακήρυξης, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών, για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το εδάφιο Β.9 της παραγράφου
2.2.9.2 της διακήρυξης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

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

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: 09/04/2020
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.2.6) 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: 15/04/2020
Τοπική ώρα: 10:00

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
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.g

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:
Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα 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

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.g
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(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.g

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.g
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