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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414212-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κιλκίς: Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης
2019/S 169-414212

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 Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς)
1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυσης
Κιλκίς
611 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Παραγιός
Τηλέφωνο:  +30 2341029330
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: paragios@deyak.gr 
Φαξ:  +30 2341029320
Κωδικός NUTS: EL
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://deyak.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 η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Προμήθεια, εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού τού δικτύου ύδρευσης τής Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
και ένταξή του στο υπάρχον σύστημα».
Αριθμός αναφοράς: 1

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441100

mailto:paragios@deyak.gr
http://deyak.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας
τού συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων
και η εκτέλεση χειρισμών, για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων τού συστήματος ύδρευσης. Το αντικείμενο της
σύμβασης, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά
τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
— λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος,
— προμήθεια και εγκατάσταση τού ηλεκτρονικού υλικού τού Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) (server, client,
εκτυπωτές, οθόνες προβολής),
— προμήθεια και εγκατάσταση των 38 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου δεξαμενών - γεωτρήσεων, καθώς και του
απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών.
— ενσωμάτωση τού υπάρχοντος συστήματος παρακολούθησης στο νέο σύστημα, έτσι ώστε να λειτουργεί ως
ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα,
— αναβάθμιση τού υπάρχοντος συστήματος, έτσι ώστε να υποστηρίζει τις νέες λειτουργίες.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 489 000.00 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
32441200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δημοτικές Ενότητες Κιλκίς και Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας τού
συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση κ.λπ.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων
και η εκτέλεση χειρισμών, για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων τού συστήματος ύδρευσης. Το αντικείμενο της
σύμβασης, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά
τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
— λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος,
— προμήθεια και εγκατάσταση τού ηλεκτρονικού υλικού τού Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) (server, client,
εκτυπωτές, οθόνες προβολής κ.λπ.),
— προμήθεια και εγκατάσταση των 38 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου δεξαμενών - γεωτρήσεων, καθώς και του
απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών,
— ενσωμάτωση τού νέου συστήματος με το υπάρχον σύστημα παρακολούθησης, έτσι ώστε να λειτουργεί ως
ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα,
— αναβάθμιση τού υπάρχοντος συστήματος, έτσι ώστε να υποστηρίζει τις νέες λειτουργίες,
— προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται, για τη λειτουργία του συστήματος,
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— προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων
αναμεταδοτών απαιτηθούν, για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος, καθώς και την
υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επικοινωνιακών
συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται,
— προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης
κ.λπ.),
— εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ),
— δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος,
— παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση),
— εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση τού
συστήματος,
— δωρεάν εγγύηση / συντήρηση καλής λειτουργίας, για το διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή της προμήθειας (συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην τεχνική προσφορά και αξιολογείται.
Σημεία ελέγχου εξωτερικού υδραγωγείου:
Τ.Σ.Ε. 1: Γεώτρηση Λατομείο Ν. Σάντα
Τ.Σ.Ε. 2: Γεώτρηση Μαύρα Ν. Σάντα
Τ.Σ.Ε. 3: Νέα Γεώτρηση Καρτάσιο - Ν. Σάντα
Τ.Σ.Ε. 4: Δεξαμενή Ν. Σάντας
Τ.Σ.Ε. 5: Δεξαμενή Αγ. Παντελεήμονα
Τ.Σ.Ε. 6: Κεντρικό αντλιοστάσιο Καμπάνη (βουνό)· υπάρχουν 2 γεωτρήσεις, η Α΄ και η Β΄
Τ.Σ.Ε. 7: Γεώτρηση Καμπάνη Πυλώνα
Τ.Σ.Ε. 8: Δεξαμενή Καμπάνη
Τ.Σ.Ε. 9: Γεώτρηση Μανδρών 1η (Στροφή Περιστερίου)
Τ.Σ.Ε. 10: Γεώτρηση Μανδρών 2η (στροφή Περιστερίου)
Τ.Σ.Ε. 11: Γεώτρηση Μανδρών Βουνό (φωτοβολταικά)
Τ.Σ.Ε. 12: Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Μανδρών δίπλα στο γήπεδο
Τ.Σ.Ε. 13: Μεγάλη Δ/Ξ Μανδρών και αντλιοστάσιο οικισμού Γαλλικού
Τ.Σ.Ε. 14: Γεώτρηση Μανδρών Γήπεδο και ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Α΄υποβοήθηση Πεδινού
Τ.Σ.Ε. 15: Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο (Β' Υποβοήθηση Πεδινού)
Τ.Σ.Ε. 16: Δεξαμενή Πεδινού
Τ.Σ.Ε. 17: Δεξαμενή Γαλλικού
Τ.Σ.Ε. 18: Δεξαμενή βαρύτητα για οικισμό Χρυσόπετρας και ξεχωριστό ενδιάμεσο αντλιοστάσιο με δεξαμενή
συλλογής για οικισμό Λαοδικηνού
Τ.Σ.Ε. 19: Δεξαμενή Λαοδικηνού
Τ.Σ.Ε. 20: Γεώτρηση Πυργωτού Α' Μεγάλη
Τ.Σ.Ε. 21: Γεώτρηση Πυργωτού Β' Μικρή
Τ.Σ.Ε. 22: Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο με δεξαμενή συλλογής (Υποβοηθηση Πυργωτού)
Τ.Σ.Ε. 23: Μεγάλη δεξαμενή στον λόφο Περιστερίου, συν δεξαμενή οικισμού Πυργωτού, συν δεξαμενή οικισμού
Περιστερίου
Τ.Σ.Ε. 24: Δεξαμενή οικισμού Φανάρι
Τ.Σ.Ε. 25: Χωρύγι - Αντλιοστάσιο γέφυρα - πομόνα και υποβρύχιο
Τ.Σ.Ε. 26: Κρηστώνα - Κ.Υ.Δ.Ε.Π. - γεώτρηση υποβρύχιο
Τ.Σ.Ε. 27: Κάτω Ποταμιά - Υποβρύχιο μεγάλος οικίσκος
Τ.Σ.Ε. 28: Κάτω Ποταμιά - Υποβρύχιο μικρός οικίσκος
Τ.Σ.Ε. 29: Μελάνθιο - πηγάδι πομόνα
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Τ.Σ.Ε. 30: Μελάνθιο - Καπνοχώραφα υποβρύχιο
Τ.Σ.Ε. 31: Μελάνθιο - Νέα γεώτρηση υποβρύχιο
Τ.Σ.Ε. 32: Γεώτρηση Σεβαστού - Λεύκες υποβρύχιο
Τ.Σ.Ε. 33: Γεώτρηση Κιλκίς Νο 15 (Καρύπ)
Τ.Σ.Ε. 34: Γεώτρηση Κιλκίς Νο 18 (Μυρίδη)
Τ.Σ.Ε. 35: Γεώτρηση Κιλκίς Νο 19 (Δάμου)
Τ.Σ.Ε. 36: Δεξαμενή Κτηνοτροφικού Πάρκου Καστανιών
Τ.Σ.Ε. 37: Δεξαμενή Μελανθίου
Τ.Σ.Ε. 38: Δεξαμενή Ακροποταμιάς.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνικά στοιχεία προσφοράς / Στάθμιση: 0.70
Τιμή - Στάθμιση: 0.30

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 489 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας / εγκατάστασης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο
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:
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου
2018ΣΕ27510077). και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής)

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 τής 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
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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.

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:
α) τεκμηρίωση γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών, για τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (2015 και 2016 και 2017). Ο
γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι αθροιστικά 100 % του
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.·
β) τεκμηρίωση ετήσιου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη σύμβαση, για τα
3 τελευταία οικονομικά έτη (2015 και 2016 και 2017). Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δηλούμενες
οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι αθροιστικά το 50 % του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από όλα
τα μέλη τους.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής
ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν ή τα
σχετικά επίσημα στοιχεία, που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

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 να έχουν:
α) εμπειρία ότι έχουν εκτελέσει προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού
διαχείρισης δικτύων ρευστών (ασύρματη επικοινωνία), με τη χρήση PLC και SCADA. Η κατ’ ελάχιστον
εμπειρία που απαιτείται, είναι σε μία (1) τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας / έργου εγκατάστασης και θέσης
σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού δικτύων ρευστών ανάλογης πολυπλοκότητας, η
οποία να αποτελείται από τουλάχιστον έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και τουλάχιστον δέκα (10) Τοπικούς
Σταθμούς Ελέγχου με PLC, προϋπολογισμού τουλάχιστον 30 % της εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης,
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην απόδειξη της εμπειρίας θα λαμβάνονται υπόψη μόνο περιπτώσεις
κατασκευής τέτοιων συστημάτων την τελευταία πενταετία, που βεβαιώνονται από επίσημα έγγραφα των
αρμοδίων αρχών του εργοδότη (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους αναθέτοντες φορείς του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα που παρέλαβε το σύστημα)·
β) εμπειρία ότι έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία, μία (1) τουλάχιστον εφαρμογή σε αντίστοιχη προμήθεια /
εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού, αντίστοιχου αντικειμένου με αυτό της δημοπρατούμενης προμήθειας.
Στην απόδειξη της εμπειρίας θα λαμβάνονται υπόψη μόνο περιπτώσεις προμήθειας / εγκατάστασης τέτοιων
συστημάτων την τελευταία πενταετία, που βεβαιώνονται από επίσημα έγγραφα των αρμοδίων αρχών του
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εργοδότη (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την υπηρεσία που παρέλαβε το
σύστημα)·
γ) να διαθέτουν την κατάλληλη στελέχωση (ομάδα έργου), που θα απασχοληθεί με το προσφερόμενο, με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η ομάδα έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) μηχανικούς (Α.Ε.Ι.
ή Τ.Ε.Ι. ή ισοδύναμου πτυχίου εξωτερικού), με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση τουλάχιστον 1
εφαρμογής σε αντίστοιχες συμβάσεις τηλεχειρισμού - τηλεελέγχου, ανάλογου αντικειμένου. Κατ’ ελάχιστον,
θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία από την υλοποίηση 1 σύμβασης με τα ανωτέρω στοιχεία. Η εμπειρία θα
αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων (από τον οικονομικό φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε για την
εκτέλεση της σύμβασης με τα ανωτέρω στοιχεία, τους αναθέτοντες φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που
παρέλαβαν το σύστημα)·
δ) οργανόγραμμα προσωπικού, που θα απασχοληθεί με το προσφερόμενο σύστημα και περιγραφή καθηκόντων
για κάθε θέση εργασίας είτε είναι ολικής είτε μερικής απασχόλησης.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
— το ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2015, σχετικό με το αντικείμενο του
διαγωνισμού, του οποίου η απρόσκοπτη εφαρμογή του θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω,
— συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας, κατά ISO 22310:2012, που βασίζεται στη σχετική
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιείται από οργανισμούς, που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών
προτύπων για την πιστοποίηση. Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά, κατά την έννοια του άρθρου 309 του
Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο τού αντικειμένου τής σύμβασης,
— πιστοποιητικό τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 14001: 2015 ή άλλο αντίστοιχο, κατά την έννοια του άρθρου 309 του Ν.4412/2016, με πεδίο
εφαρμογής ανάλογο τού αντικειμένου τής σύμβασης.
Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ και σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης φυσικών ή/
και νομικών προσώπων ή απαίτηση πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 (ή νεώτερο) και
ISO 140.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
— Εγγύηση συμμετοχής, ποσού ίσου με 29 780,00 EUR,
— εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης,
— εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού ίσου με 20 000,00 EUR.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη, 2014 - 2020», με κωδικό ΟΠΣ 5001816 από το Ταμείο Συνοχής και το Π.Δ.Ε. (κωδικός ενάριθμου
έργου 2018ΣΕ27510077) και με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., για τον ΦΠΑ.
Πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1) της διακήρυξης. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον
ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

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
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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
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η 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)
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: 10/10/2019
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: 14/10/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Κιλκίς.

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
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VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procyrement.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:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, 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.
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.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/09/2019

http://www.aepp-procyrement.gr/
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