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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την «ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ».
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 08/02/2022 και ώρα
22:00 και η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 16/02/2022, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00 π.μ..
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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Η Προμήθεια αποτελείται από τα ακόλουθα:
I.
Προμήθεια και εγκατάσταση των τοπικών σταθμών ελέγχου.
II. Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές, κλπ)
των ΚΣΕ & ΦΣΕ.
III. Παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού των σταθμών ελέγχου και
διαχείρισης που περιλαμβάνει:
α) Ολοκληρωμένο λογισμικό τηλεπαρακολούθησης (SCADA) Σταθμών
δικτύου ύδρευσης.
β) Ολοκληρωμένο λογισμικό εντοπισμού ύπαρξης διαρροών και
υπολογισμού αποδοτικότητας δικτύων ύδρευσης.
γ) Λογισμικό δυναμικής ενοποίησης όλων των πληροφοριών
ως
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ύδρευσης
αποχέτευσης για μητροπολιτικά δίκτυα
IV. Ηλεκτρολογικές εργασίες της παρούσης προμήθειας και καλωδίωση για όλα τα τμήματα
του εξοπλισμού και των οργάνων.
V. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των τοπικών σταθμών,
καθώς και των καλωδιώσεων (μέχρις αποστάσεως 20 μέτρων από τον πίνακα
αυτοματισμού), της γείωσης και της προστασίας του εξοπλισμού του πίνακα από
υπερφορτίσεις όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια για την παρούσα φάση του
έργου τόσο για την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια υλικών οργάνων και
εξοπλισμού όσο και για την σύνδεση με τα υφιστάμενα όργανα και εξοπλισμό.
VI. Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην συνέχεια (μετρητές
στάθμης, πίεσης, παροχής, κλπ.).
VII. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματου δικτύου με πρωτόκολλο Ethernet
ή/και GSM/GPRS/3G για την επικοινωνία μεταξύ των σταθμών ΤΣ με τον ΚΣΕ.
VIII. Μη εκτεταμένες μετατροπές σε ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις όπου
απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα
ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.
IX. Μη εκτεταμένες υδραυλικές εργασίες και οποιεσδήποτε μετατροπές στο υδραυλικό
δίκτυο προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση και διασύνδεση με τις διατάξεις
αυτοματισμού των οργάνων μέτρησης,
X. Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος
XI. Παράδοση σχεδίων όλης της εγκατάστασης υπό την μορφή φακέλου και ηλεκτρονικά
XII. Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου του εγκατεστημένου
εξοπλισμού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
XIII. Παράδοση τεκμηρίωσης
XIV. Εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑ στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη
συντήρηση του συστήματος
XV. 3-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της (συμπεριλαμβανομένου της 3-μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας).
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7
(Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης).
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.
Χρηματοδότηση
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση
6b.1.1-b_2: Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης». (αριθ. ενάριθ.
έργου 2021ΕΠ00110020)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»,
η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα».
Η χρηματοδότηση είναι ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους (1.718.770,00 €), χωρίς τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος αλλά χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ,
ήτοι συνολικά συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (2.131.274,80 €).
Δικαίωμα συμμετοχής
1.
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 ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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.
3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
1

Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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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
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν:
 Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες δηλούμενες
οικονομικές χρήσεις (έτη 2018, 2019 και 2020) τουλάχιστον ίσο με το 100% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
 Να μην έχουν για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2018, 2019
και 2020) περισσότερες από μία φορά, αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού
(καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση Ι μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης ενώ η απαίτηση ΙΙ από κάθε μέλος της ένωσης.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται να έχει βεβαιωμένη εμπειρία σε
σχετικά πεδία εφαρμογής δικτύων τηλεμετρίας – τηλελέγχου ρευστών. Ως σχετικά πεδία
εφαρμογής ορίζονται δίκτυα ή/και αντλιοστάσια ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή λυμάτων. Ειδικότερα θα πρέπει:
α) Να έχει περαιώσει ή παραληφθεί οριστικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας/έργου, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία
συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού σε σχετικό πεδίο εφαρμογής. Το σύστημα
τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού θα πρέπει να αποτελείται από έναν (1) τουλάχιστον Κεντρικό
Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) και σαράντα (40) τουλάχιστον Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου
(Δεξαμενές ή/και Γεωτρήσεις ή/και Αντλιοστάσια) που να βασίζεται σε ασύρματες
επικοινωνίες (radiomodem UHF ή ETHERNET ή GSM modem) και σαράντα (40) Τοπικούς
Σταθμούς Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ με καταγραφικό πίεσης και τηλεμετάδοση δεδομένων),
προϋπολογισμού τουλάχιστον 80% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
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β) Να έχει περαιώσει ή παραληφθεί οριστικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας/έργου, όπου θα έχει προμηθεύσει και αναπτύξει
στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου ειδικό λογισμικό συλλογής, διαχείρισης και απεικόνισης
δεδομένων σταθμών (SCADA), ειδικό λογισμικό δυναμικής ενοποίησης όλων των
πληροφοριών σε μια ενιαία βάση καθώς και ειδικό λογισμικό εντοπισμού διαρροών και
αποδοτικότητας σε σχετικά πεδία εφαρμογής δικτύων.

Η ανωτέρω ζητούμενη εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων από
τον/τους κυρίους του/των έργων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις
καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης .
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με:
•

το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (ή νεότερο) για τη διαχείριση ποιότητας,

Οι πιστοποιήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, κατά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και το αντικείμενο τους θα είναι συναφές με αυτό της
δημοπρατούμενης προμήθειας- εγκατάστασης και στο σκοπό τους θα πρέπει να
αναφέρονται τουλάχιστον τα
πεδία της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
συστημάτων αυτοματισμού.
Ο Αναθέτων φορέας αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα
κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να
καλύπτονται από όλα τα μέλη της ένωσης.
Εγγυητική συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 34.376 € που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2% του
προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον Φ.Π.Α..
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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ΑΔΑ: 6ΟΕ7ΟΛΞΨ-4Ξ9
«ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Προδικαστική Προσφυγή
μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο
site της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας: www.deyaao.gr
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
Ένωσης: 29/12/2021

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπία
ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ…………………..
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