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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273674-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Τρίκαλα: Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
2019/S 111-273674

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

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

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων
Ασκληπιού 35
Τρίκαλα
421 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ηλίας Βαλαώρας
Τηλέφωνο:  +30 2431076891
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: valias@deyat.gr 
Φαξ:  +30 2431076565
Κωδικός NUTS: EL611
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.deyat.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.deyat.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:
Επέκτ. συστ. τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ελεγχ. διαρροών δικτ. υδρ., στις Δημ. Ενότητες Παραληθαίων,
Παλαιοκάστρου, Εστιαιώτιδος, Μεγάλων Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Φαλώρειας και Κόζιακα Δήμου Τρικκαίων.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441200

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:valias@deyat.gr
http://www.deyat.gr
http://www.deyat.gr
www.promitheus.gov.gr
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Η πράξη αφορά στην προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος
αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών ύδρευσης τής
Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων. Η ανάγκη υδροδότησης των δημοτικών διαμερισμάτων του διευρυμένου Δήμου Τρικκαίων
από τη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, καθιστά αναγκαία την άμεση επέκταση τού υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου και
τηλεχειρισμού. Το υφιστάμενο σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α. θα επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει τους οικισμούς των
πρώην Δήμων Παραληθαίων, Παλαιοκάστρου, Εστιαιώτιδος, Μεγάλων Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Φαλώρειας
και Κόζιακα, οι οποίοι μαζί με τη Δημοτική Ενότητα Τρικάλων αποτελούν τον διευρυμένο Δήμο Τρικκαίων.
Το σύστημα θα αποτελείται από τον υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.), ο οποίος θα επεκταθεί
κατάλληλα, ώστε να διασυνδεθεί, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων, με τους 54 Τοπικούς Σταθμούς
Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις τού δικτύου ύδρευσης τής Δ.Ε.Υ.Α..

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 497 410.00 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: EL611
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η πράξη θα εκτελεστεί στις Δημοτικές Ενότητες Παραληθαίων, Παλαιοκάστρου, Εστιαιώτιδος, Μεγάλων
Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Φαλώρειας και Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το σύστημα τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών θα αποτελείται από τον υφιστάμενο Κεντρικό
Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στο κεντρικό αντλιοστάσιο της Δ.Ε.Υ.Α., στην
οδό Λάκμωνος. Ο τελευταίος θα επεκταθεί κατάλληλα,ώστε να διασυνδεθεί, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών
διατάξεων, με τους 54 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις τού δικτύου
ύδρευσης τής Δ.Ε.Υ.Α..
Ο αντικειμενικός σκοπός του συστήματος είναι η συλλογή δεδομένων, όπως για παράδειγμα η τιμή της παροχής
σε καταθλιπτικούς και τροφοδοτικούς αγωγούς, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές και η μετάδοσή τους, μέσω
τηλεπικοινωνιακού συστήματος, στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.). Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι
τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία τού τηλεελέγχου και του αυτοματισμού.
Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών θα δίνουν τη δυνατότητα στους αρμόδιους
μηχανικούς της Δ.Ε.Υ.Α., μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχουν πάντα σαφή
γνώση της λειτουργικής κατάστασης τού όλου συστήματος και να προβαίνουν σε επιθυμητές διορθωτικές
ενέργειες ή και να προρρυθμίζουν παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί, με
βάση προκαθορισμένα σενάρια 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: 1 497 410.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε ημέρες: 22
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:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με κωδικό ΜΙS 5001673 και ενάριθμο έργου στο Π.Δ.Ε.
2018ΣΕ27510041, Κωδ. ΣΑ Ε2751, και από τους ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων.

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:
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 - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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 ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα (χρηματοδοτήσεις και εγγυητικές επιστολές), η οποία ανέρχεται
σε ποσοστό 25 % του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, της παρούσας διακήρυξης. Επαρκεί, ως απόδειξη
πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας, που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και θα
εξετάσει αίτημά του για χρηματοδότηση, αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.
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Να διαθέτουν αθροιστικά, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2016, 2017, 2018), γενικό κύκλο
εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 100 % του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, δηλ. τουλάχιστον ένα εκατομμύριο
τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ (1 497 410,00 EUR).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, να έχουν εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον σύμβαση, σε αντίστοιχο
έργο ή προμήθεια τηλεχειρισμού - τηλεελέγχου και διαχείρισης δικτύων ρευστών, όπου το κάθε έργο /
προμήθεια περιλαμβάνει έναν (1) κεντρικό σταθμό ελέγχου και τουλάχιστον δέκα (10) τοπικούς σταθμούς
ελέγχου· είναι δε παρόμοιο και αντίστοιχης πολυπλοκότητας με τη δημοπρατούμενη πράξη, και έχει ελάχιστο
προϋπολογισμό ίσο με το 30 % του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης πράξης, άνευ Φ.Π.Α.·
β) να διαθέτουν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, για την αποτελεσματική ανάπτυξη και υλοποίηση τής
προμήθειας.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
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 29 948,20 EUR, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 -
2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με κωδικό ΜΙS 5001673 και ενάριθμο έργου στο Π.Δ.Ε.
2018ΣΕ27510041, κωδ. ΣΑ Ε2751, και από τους ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων.
Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 5.1) της διακήρυξης.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης.

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)
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Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

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: 16/07/2019
Τοπική ώρα: 12:00

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: 23/07/2019
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., Ασκληπιού 35, Τρίκαλα.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η αποσφράγιση θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του 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
Α.Ε.Π.Π.
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
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:
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
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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.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Α.Ε.Π.Π.
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/06/2019
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