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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Καταγραφή
ενδείξεων υδρομέτρων, ταυτοποίηση στοιχείων βάσης δεδομένων, λειτουργία τηλεφωνικού
κέντρου, έλεγχος παράνομων συνδέσεων, αποστολή μηνυμάτων καταναλωτών στη ΔΕΥΑ
Κιλελέρ, έτους 2022»
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η/12/2021 και ώρα 12:00. 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.goν.gr του
ως άνω συστήματος, την 17η/12/2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
Η σύμβαση αφορά την καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων, ταυτοποίηση στοιχείων βάσης
δεδομένων, λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, έλεγχος παράνομων συνδέσεων και αποστολή
μηνυμάτων καταναλωτών για (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους. Η ΔΕΥΑ
Κιλελέρ διαθέτει 8.500 παροχές ύδρευσης στην κατοχή της .
Η παρούσα αφορά τις εργασίες καταγραφής των ενδείξεων των υδρομέτρων, έξι φορές το χρόνο
για 7.000 ενεργούς μετρητές, την ταυτοποίηση μετρητή και καταναλωτή της βάσης δεδομένων,
τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, Δεύτερα έως Παρασκευή 08:00-20:00, τον έλεγχο
παράνομων συνδέσεων και αποστολή μηνυμάτων καταναλωτών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 65500000-8, Υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.200,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 80.000,00 ΦΠΑ : 19.200,00). Η εκτιμώμενη αξία του
δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 99.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε
(198.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο ΦΠΑ βαρύνει την ΔΕΥΑ Κιλελέρ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ Κιλελέρ. Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 61.01.01.0167 «Αμοιβές και Έξοδα εργασιών συντήρησης
και καταμέτρησης υδρομέτρων» και 54.00.29 «Φ.Π.Α. Εξόδων – Δαπανών» ύψους 80.000,00€
και 19.200,00€ αντίστοιχα σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022
της ΔΕΥΑ Κιλελέρ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο όνομα του Φορέα Υλοποίησης
(ΔΕΥΑ Κιλελέρ), ποσού 1.600,00 ευρώ (χίλια εξακόσια ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
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