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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μουζακίου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό, Άνω των ορίων με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική
προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
Η σύμβαση στοχεύει στην εγκατάσταση ενός συστήματος συνολικής διαχείρισης του δικτύου
ύδρευσης του Δήμου Μουζακίου το οποίο παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μεγάλο
ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και
ιδιαίτερη μέριμνα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού. Το φυσικό αντικείμενο της
πράξης περιλαμβάνει 73 σταθμούς ΤΣΕ, 10 σταθμούς ΤΣΕΠ, 10 σταθμούς ΤΣΕΠΠ, 10 σταθμούς
ΤΣΔΠ, 7.762 σταθμούς ΨΥ, εξοπλισμό ΦΣΕ, εξοπλισμό – λογισμικά ΚΣΕ και υπηρεσίες
δοκιμαστικής λειτουργίας, εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και εγγυημένης λειτουργίας όπως
περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων
σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.947.770,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 6.135.234,80 €, ποσό ΦΠΑ 1.187.464,80 €)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
(12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη
δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» και αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 23051/2020 της 17ης Ιουνίου 2021 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ46ΜΤΛ6-ΕΤΜ)
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του
Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου
ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/11/2021 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία 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
(Αύξων συστημικός αριθμός 141128) του ως άνω συστήματος, στις 02 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00

ΜΟΥΖΑΚΙ 21/10/2021
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΔΗΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
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