ΑΔΑ: 9ΞΨΗΟΛΚ8-Χ8Π

21PROC008234548 2021-03-04

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ:
ο
1 ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ – ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ
ΤΚ 61100
ΚΙΛΚΙΣ

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.03.04 13:07:30
EET
Reason:
Location: Athens
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
2.270.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2.000.000
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ 270.000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία του Ν.
4412/2016 για την ανάθεση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»,
προϋπολογισμού 2.270.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και αφορά σε προμήθεια και
εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων σε καταναλωτές δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική
Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
(www.deyak.gr , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2019/).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341029330 , FAX επικοινωνίας 2341029320, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία Παραγιός Ιωάννης – Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ - Πολιτικός
Μηχανικός και Κυριαζίδης Μιχαήλ Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ
ΚΙΛΚΙΣ.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12 Απριλίου
2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 και το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με
συντελεστή βαρύτητας τόσο την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Η οικονομική
προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με το παράρτημα VII της διακήρυξης.
4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/4/2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ.
5. 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.
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
6. 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 ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 45.400,00 ευρώ (2% του προϋπολογισμού,
χωρίς το Φ.Π.Α.).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.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 10/11/2020, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
9. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του ΥΠΕΣ με τίτλο πράξης “ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ” με Α.Π.: 19569/10-10-2020. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν
εγγράφεται στο ΠΔΕ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

11. Τα σχετικά CPV είναι 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8
Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου.
12. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος

