
  

Καβάλα, 06-04-2021 

Αρικμόσ πρωτ. 1164 

Προκήρυξη  

Ο Πρόεδροσ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία μζςω 
Ε..Η.ΔΗ.. για τθν επιλογι αναδόχου, για τθν: 

«Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε λειτουργία ςυςτήματοσ εξοπλιςμοφ 
απομακρυςμζνησ ανάγνωςησ μετρήςεων ςε επιλεγμζνεσ θζςεισ του δικτφου φδρευςησ του 

Δήμου Καβάλασ», προχπολογιςμοφ 3.000. 000,00 €, πλζον Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθζτων φορζασ – τοιχεία επικοινωνίασ 
Ανακζτων φορζασ: Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Καβάλασ 

τοιχεία επικοινωνίασ: 

Οδόσ   :  Αγίου Σρφφωνα 14, 65201, Καβάλα 

Σθλ.:    : +30 2510620350/52 

Telefax: +30 2510620355 

E-mail  : ty@deyakav.gr 

Ιςτοςελίδα: http://www.deyakav.gr 

Κωδικόσ NUTS: EL515 

2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτθ διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Ανακζτοντοσ Φορζα ςτθ διεφκυνςθ (URL): 

https://deyakav.gr/. 

3. Κωδικόσ CPV: 32441200-8 και 32441100-7. 

4. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Η πράξθ αφορά ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ 
ςε λειτουργία αςφρματου ςυςτιματοσ αυτόματθσ τθλεμετρικισ καταμζτρθςθσ υδρομετρθτϊν 
(A.M.R.) με 10.700 υδρομετρθτζσ που πρόκειται να τοποκετθκοφν ςτον Διμο τθσ Καβάλασ. 
Επίςθσ, κα εγκαταςτακοφν τρεισ (3) Σοπικοί τακμοί Ελζγχου και Ρφκμιςθσ Πίεςθσ (ΣΕΡΠ), 
τρεισ (3) Σοπικοί τακμοί Ελζγχου Πίεςθσ (ΣΕΠ) και πζντε (5) Σοπικοί τακμοί Ελζγχου Πίεςθσ 
& Παροχισ (ΣΕΠ+Π ), που ςε ςυνδυαςμό με τουσ υφιςτάμενουσ τακμοφσ κα οδθγιςουν 
ςτθν ανάπτυξθ ενόσ, κατά το δυνατό, ολοκλθρωμζνου δικτφου τθλεμετρίασ. Σζλοσ, κα 
εγκαταςτακοφν πζντε (5) Σοπικοί τακμοί μζτρθςθσ Τπολειμματικοφ Χλωρίου (ΣΤΧ) ςε 
επιλεγμζνεσ βαςικζσ κζςεισ του δικτφου φδρευςθσ του Διμου Καβάλασ και ζνασ (1) 
Σθλεμετρικόσ τακμόσ Παρακολοφκθςθσ Ποιότθτασ Νεροφ ςτθν κεντρικι δεξαμενι τθσ 
Καβάλασ. Η ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ από το ςφνολο των Σ (νζων και 
υφιςτάμενων) κα πραγματοποιείται ςτον Κεντρικό τακμό Ελζγχου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., μετά τθν 
απαιτοφμενθ επζκταςι του. 
 

5. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Διάρκεια ςφμβαςησ: Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δεκατζςςερισ (14) μινεσ για τθν 
προμικεια που αφορά ςτθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ απομακρυςμζνθσ ανάγνωςθσ 
μετριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 2μθνθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ) και ςε περίοδο 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, μετά τθν Οριςτικι Παραλαβι τθσ προμικειασ - εγκατάςταςθσ, 
ελάχιςτου χρόνου δφο (2) ετϊν και μζγιςτου ςφμφωνα με τθν προςφορά του Οικονομικοφ 
Φορζα. 

7. Για τθν ζγκυρη ςυμμετοχή ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, ποςοφ εξιντα χιλιάδων ευρϊ (60.000,00 €) που αντιςτοιχεί ςτο 2% του 
προχπολογιςμοφ χωρίσ Φ.Π.Α. 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

8. Κριτήριο ανάθεςησ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν τεχνικι όςο και για τθν 
οικονομικι προςφορά. 

9. Παραλαβή προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ 
θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.., μζχρι 24-
05-2021, τοπικι ώρα λήξησ 22:00 ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν. 4412/2016. 

Η διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ, κα ξεκινιςει ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ 
ςτισ 28-05-2021 και τοπικι ϊρα 10:00 π.μ. 

10. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

11. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι.  

12. Χρηματοδότηςη: Σο ζργο είναι ενταγμζνο ςτο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΗ 
ΣΡΙΣΗ» του Τπουργείου Εςωτερικϊν. Η χρθματοδότθςθ του ζργου πραγματοποιείται κατά 
75% από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων και κατά 25% από πόρουσ του 
Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, μζςω επενδυτικοφ δανείου που χορθγείται από το Σ.Π. 
& Δανείων, ςυνομολογείται με δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ του Κφριου του Ζργου και του Σ.Π. & 
Δανείων και αποπλθρϊνεται από πόρουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) του 
Τπουργείου Εςωτερικϊν. 

Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κωδ. Αρ.: 15.01.03.0032 ςχετικι πίςτωςθ 
του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων οικονομικϊν ετϊν 2021 και 2022 τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

Η χρθματοδότθςθ είναι ωσ προσ το επιλζξιμο τμιμα φψουσ τριϊν εκατομμυρίων ευρϊ 
(3.000.000,00 €), χωρίσ τον αναλογοφντα Φ.Π.Α. 24% (720.000,00 €), ιτοι ςυνολικά 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α., τρία εκατομμφρια επτακόςιεσ είκοςι χιλιάδεσ ευρϊ 
(3.720.000,00 €). Ο Φ.Π.Α. χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ. 
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.1 τθσ Διακιρυξθσ και το άρκρο 6 τθσ Ε..Τ. 
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13. Προδικαςτικζσ προςφυγζσ: τοιχεία αρμόδιου φορζα για τισ διαδικαςίεσ προςφυγισ: 

Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ). 

Διεφκυνςθ:  Λεωφ. Θθβϊν 196-198, Αγ. Ιωάννθσ Ρζντθσ, Κτίριο Κεράνθσ, ΑΘΗΝΑ, Σ.Κ.18233 

Σθλζφωνο:  +30 2132141216 

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 

14. Δημοςιεφςεισ: Η παροφςα απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 29-03-2021 
ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δθμοςιεφτθκε ςτισ 02-04-2021 με 
Αρικμό προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ S: 2021/S 065-168968. 

15. Πληροφορίεσ: Παρζχονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ και από τον Διευκυντι τθσ, κ. Λογκάρθ Άγγελο, τθλ. 2510620352, e-mail: 
alogaris@deyakav.gr 

 
Ο Πρόεδροσ 

του Δ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Χρόνθσ Απόςτολοσ 
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