
  

 
 

 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 
Γ/ΝΗ: 
1

ο
 ΥΛΜ ΚΙΛΚΙ – ΞΗΡΟΒΡΤΗ 

ΣΚ 61100 
ΚΙΛΚΙ 

 

 Κιλκίς, 03-09-2019 
                   Α.Π.:  3273 

 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 
ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ  ΚΑΙ 
ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΤΣΗΜΑ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 
1.489.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 

 
 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΚΧΓΙΚΟ ΔΝΑΡΙΘΜΟΤ: 

2018Δ27510077 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
2014-2020» 
ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 
1. Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο, πξνθεξχζζεη αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ Ν. 
4412/2016 γηα ηελ αλάζεζε κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ  ΚΑΙ 
ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΤΣΗΜΑ», πξνυπνινγηζκνχ 1.489.000,00 ΔΤΡΩ (πιένλ Φ.Π.Α. 
24%) θαηαθνξά ζε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ – ηειερεηξηζκνχ δηθηχνπ 
χδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
 
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Αλαιπηηθή 
Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π.) απφ ηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί 
δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(www.deyak.gr , ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ / ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ 2019/). 
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2341029330 , FAX  επηθνηλσλίαο 2341029320, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα 
επηθνηλσλία Παξαγηφο Ισάλλεο – Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ - Πνιηηηθφο 
Μεραληθφο.  
 

3. Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10/10/2019, 
εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10.00 θαη ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο κε ζπληειεζηή 
βαξχηεηαο ηφζν ηελ ηερληθή φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 
ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VIIηεο δηαθήξπμεο. 

 
4. Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 14/10/2019, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα10.00 πμ. 
 

5.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deyak.gr/
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γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 
ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
 

6. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 
ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη 
ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο 
πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή 
εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν 
Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ. 
 
7. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δέθα νθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη πξνβιέπνληαη έλαο (1) κήλαο γηα ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ 
ηεθκεξίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 
 

8. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 302 λ. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 29.780,00 επξψ (2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 
ρσξίο ην Φ.Π.Α.).ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 10/11/2020, άιισο ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ 
ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
 
9. Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην ΔΠ “ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020, κε ηίηιν πξάμεο “ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΔΛΔΥΓΟΤ-ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ 
ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΤΣΗΜΑ” θαη θσδηθφ 5001816. πγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο θαη έρεη 
εγγξαθεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε θσδηθφ πξάμεο Α 2018Δ27510077. Σν πνζφ ηεο 
δεκφζηαο δαπάλεο πνπ δελ εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο  ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
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10. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
 

11. Σα ζρεηηθά CPV είλαη 32441100-7 «Σειεκεηξηθφ  χζηεκα Παξαθνινχζεζεο» θαη 32441200-8 
Δμνπιηζκφο ηειεκεηξίαο θαη ειέγρνπ. 
 
12. Η παξνχζα αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν. 
 

Ο Πξφεδξνο  ηεο  ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
                  Πνγέιεο  Αλέζηεο 
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