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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1855-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αρχαία Ολυμπία: Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
2022/S 001-001855
Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Πόλη: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Κωδικός NUTS: EL633 Ηλεία / Ileia
Ταχ. κωδικός: 27065
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαρία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyaolympia@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2624029042
Φαξ: +30 2624029043
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deyaao.gr
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

I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441200 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την :
• Την προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου ΤΣΕ που θα τοποθετηθούν σε ενενήντα (90)
θέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,
απ’ όπου θα παρέχεται η τηλεπαρακολούθηση δεδομένων του δικτύου. Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν
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σαράντα επτά (47) Δεξαμενές που ονομάζονται Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Δεξαμενών (ΤΣΕΔ), τρεις (3) σταθμούς
παρακολούθησης ποιότητας νερού (υπολειμματικό χλώριο) που ονομάζονται Τοπικοί Σταθμοί Υπολειμματικού
Χλωρίου (ΤΣΥΧ) και σαράντα (40) σταθμούς παρακολούθησης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης διάφορων
οικισμών του Δήμου που ονομάζονται Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ).
• Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στην έδρα της
ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω ενός Φορητού
Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (ΦΣΕ) τύπου laptop.
• Εκπαίδευση του προσωπικο
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 178 770.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32441100 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL633 Ηλεία / Ileia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την :
• Την προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου ΤΣΕ που θα τοποθετηθούν σε ενενήντα (90)
θέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,
απ’ όπου θα παρέχεται η τηλεπαρακολούθηση δεδομένων του δικτύου. Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν
σαράντα επτά (47) Δεξαμενές που ονομάζονται Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Δεξαμενών (ΤΣΕΔ), τρεις (3) σταθμούς
παρακολούθησης ποιότητας νερού (υπολειμματικό χλώριο) που ονομάζονται Τοπικοί Σταθμοί Υπολειμματικού
Χλωρίου (ΤΣΥΧ) και σαράντα (40) σταθμούς παρακολούθησης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης διάφορων
οικισμών του Δήμου που ονομάζονται Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ).
• Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στην έδρα της
ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω ενός Φορητού
Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (ΦΣΕ) τύπου laptop.
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας
• Τεκμηρίωση - δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος (3 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: 1 178 770.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως ορίζεται στο άρθρο 6.1 της οικείας διακήρυξης

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

03/01/2022
S1
https://ted.europa.eu/TED

2/5

EE/S S1
03/01/2022
1855-2022-EL

22PROC009892256 2022-01-04
3/5

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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:
Πράξη: «ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1210/10-3-2021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» έχει λάβει κωδικό MIS 5070882.

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 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.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης

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:
Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Ορίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (34.376
€) σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 της οικείας διακήρυξης.

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Όπως ορίζει η οικεία διακήρυξη

III.1.8)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
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Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως ορίζεται στα έγγραφα 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.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/02/2022
Τοπική ώρα: 22:00

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: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/02/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η ορισμένη τριμελής επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών

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
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ορίζονται στην οικεία διακήρυξη στο άρθρο 3.4

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/12/2021
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Διορθωτικό
Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Πόλη: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Κωδικός NUTS: EL633 Ηλεία / Ileia
Ταχ. κωδικός: 27065
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαρία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyaolympia@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2624029042
Φαξ: +30 2624029043
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deyaao.gr
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441200 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την :
• Την προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου ΤΣΕ που θα τοποθετηθούν σε ενενήντα (90)
θέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,
απ’ όπου θα παρέχεται η τηλεπαρακολούθηση δεδομένων του δικτύου. Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν
σαράντα επτά (47) Δεξαμενές που ονομάζονται Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Δεξαμενών (ΤΣΕΔ), τρεις (3) σταθμούς
παρακολούθησης ποιότητας νερού (υπολειμματικό χλώριο) που ονομάζονται Τοπικοί Σταθμοί Υπολειμματικού
Χλωρίου (ΤΣΥΧ) και σαράντα (40) σταθμούς παρακολούθησης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης διάφορων
οικισμών του Δήμου που ονομάζονται Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ).
• Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στην έδρα της
ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω ενός Φορητού
Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (ΦΣΕ) τύπου laptop.
• Εκπαίδευση του προσωπικο

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5)
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

22PROC009892256 2022-01-04

04/01/2022
VI.6)

Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices:
Σύνδεση TED eSender : ENOTICES
Σύνδεση πελάτη TED eSender: ECAS_n0085ryo
Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2021-182465
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 001-001855
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 29/12/2021

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1)
Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.1)

Λόγοι αλλαγής
Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή

VII.1.2)

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.1.5
Αντί:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 178 770.00 EUR
Διάβαζε:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 718 770.00 EUR
Αριθμός τμήματος: II.2.6
Αντί:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 178 770.00 EUR
Διάβαζε:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 718 770.00 EUR

VII.2)

Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:
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