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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135966-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σάπες: Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης
2018/S 061-135966
Προκήρυξη σύμβασης
Προμήθειες
Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Δήμος Αρριανών
6545
Φιλλύρα
Σημείο(α) επαφής: Δήμος Αρριανών
Υπόψη: Παντελή Γκαϊτατζίδη
693 00 Σάπες
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2531352827
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr
Φαξ: +30 2531352808
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.arriana.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.eprocurement.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα)
προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
I.2)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή

I.3)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

I.4)

Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

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

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια συστήματος βελτίωσης, εκσυγχρονισμού υποδομών δικτύου ύδρευσης, διασφάλισης ποιότητας και
επάρκειας νερού, Δήμου Αρριανών.

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
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Αγορά
Κωδικός NUTS EL513
II.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης, εκσυγχρονισμού υποδομών δικτύου
ύδρευσης, διασφάλισης ποιότητας και επάρκειας νερού, Δήμου Αρριανών».
Ο Δήμος Αρριανών έχει ως στόχο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, συστήματος
ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ανίχνευσης των υφιστάμενων διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου,
ουσιαστικά ένα ικανό σύστημα τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού, που να δίνει τη δυνατότητα εύκολου ελέγχου των
κυριοτέρων στοιχειών (κεφαλών) του δικτύου του.
Ο βασικός σκοπός του δήμου είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης
σε ένα Κέντρο Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και η συνολική επεξεργασία τους. Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης
Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού, μέσω
κατάλληλου λογισμικού θα εντοπιστούν οι υφιστάμενες διαρροές και μέσω άμεσης σφαιρικής παρουσίασης
των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού, της παρακολούθησης της ποιότητας νερού και της
μείωσης του λειτουργικού κόστους, οι μηχανικοί του δήμου θα επιτύχουν τη βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού
συστήματος που ελέγχει η Τεχνική Υπηρεσία.
Θα γίνει εκσυγχρονισμός του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, προωθητικών
συγκροτημάτων και δεξαμενών — που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας (άρδευσης)
— ώστε να εφαρμοσθεί ο έλεγχος διαρροών, ο τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Για τον λόγο αυτό,
έχει την πρόθεση να τοποθετήσει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας περιλαμβάνοντας συνολικά 52 εγκαταστάσεις
Τ.Σ.Ε. (Τοπικών Σταθμών Ελέγχου) εκ των οποίων οι δύο (2) θα είναι εγκατεστημένοι σε αντλιοστάσια, δέκα
οκτώ (18) θα είναι εγκατεστημένοι σε δεξαμενές, 29 θα είναι εγκατεστημένοι σε γεωτρήσεις και τρεις (3) θα είναι
εγκατεστημένοι σε δεξαμενές με αντλιοστάσια.
Οι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε μόνιμη και διαρκή βάση, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις διαρροές
και να ενημερώνουν άμεσα το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (και Φ.Σ.Ε.) του Δήμου με την εμφάνισή τους,
όπως και με εμφάνιση οποιουδήποτε άλλου προβλήματος, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το σύστημα
αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης. Στο Κ.Σ.Ε. περιλαμβάνονται επίσης:
— υπολογιστικός εξοπλισμός ΚΣΕ και ΦΣΕ,
— λογισμικό εφαρμογής εποπτικού ελέγχου (Scada),
— λογισμικό εφαρμογής PLC/RTU και επικοινωνιών,
— λογισμικό εφαρμογής χωρικής αποτύπωσης δεδομένων, ποιότητας και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας,
με σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή του συστήματος ελέγχου των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου
Αρριανών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 Εξοπλισμός
τηλεμετρίας και ελέγχου.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, δίδεται στο Τεύχος 1_4 Τεχνικής
Περιγραφής της παρούσας διακήρυξης.

II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
32441100, 32441200
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II.1.7)

Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA): ναι

II.1.8)

Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)

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

II.2)

Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης, εκσυγχρονισμού υποδομών δικτύου
ύδρευσης, διασφάλισης ποιότητας και επάρκειας νερού, Δήμου Αρριανών».
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, δίδεται στο Τεύχος 1_4 Τεχνικής
Περιγραφής της παρούσας διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 199 600,00 EUR

II.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 18 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (€23.992,00).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος μετά την έγκριση οριστικής παραλαβής, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας,
έτσι ώστε να προχωρήσει η αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος εγγύησης καλής
λειτουργίας ορίζεται να ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή, θα έχει διάρκεια όση ορίζεται στην προσφορά
του διαγωνιζομένου και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από τον ελάχιστο χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας, που αναφέρεται στα τεύχη δημοπράτησης. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί κατ’
ελάχιστο όσα περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και όσα περιγράφει ο ίδιος στην προσφορά του.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων της σύμβασης, θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την παρέλευση του παραπάνω
χρόνου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα.

III.1.2)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από:
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1) Στο ποσό του €1.199.600,00 από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου
έργου 2017ΕΠ03110030) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης, εκσυγχρονισμού υποδομών
δικτύου ύδρευσης, διασφάλισης ποιότητας και επάρκειας νερού, Δήμου Αρριανών», της Πράξης: «Προμήθεια
συστήματος βελτίωσης, εκσυγχρονισμού υποδομών δικτύου ύδρευσης, διασφάλισης ποιότητας και επάρκειας
νερού, Δήμου Αρριανών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη
2014 - 2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1368/10-7-2017 της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ): 5004092.
2) Στο ποσό των €287.904,00 (ΦΠΑ 24 %) από πιστώσεις που θα καλύψει ο Δήμος Αρριανών, σύμφωνα με την
απόφαση Δ.Σ. 53/2017 (ΑΔΑ Ω9ΙΡΩΨΣ-Μ4Μ)
III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
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 Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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 των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής για την υποβολή προσφοράς.
3) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 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 - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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.

III.2.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
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Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όσον
αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να παρέχουν:
1) Τραπεζικές βεβαιώσεις για τη χρηματοοικονομική ικανότητα και φερεγγυότητά τους.
Επαρκεί ως απόδειξη των ανωτέρω, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και
θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση, αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.
2) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα των ισολογισμών ή οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών
καταστάσεων ή καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επαγγελματική δραστηριότητα (κατά περίπτωση και
ανάλογα με τη νομική μορφή και τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους), των τριών (3) τελευταίων ετών,
από τους οποίους θα προκύπτει ότι οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί είναι ισοσκελισμένοι και όχι αρνητικοί.
3) Τεκμηρίωση μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2014, 2015,
2016). Ο γενικός ετήσιος κύκλου εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (2014, 2015, 2016), πρέπει
να είναι τουλάχιστον 100 % του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. σε ετήσια βάση.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από όλα
τα μέλη τους.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής
ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμου τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς εφόσον υπάρχουν ή τα
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
III.2.3)

Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Όπως ορίζονται στο άρθρο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της παρούσας, με τα αποδεικτικά μέσα που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.10.2. (Β.1 έως Β.15) της παρούσας διακήρυξης.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές», των Παραρτημάτων 4, 5, 6, 7 και 11
της διακήρυξης.

III.2.4)

Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)

Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)

Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Είδος διαδικασίας
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)

Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο

IV.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
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Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
Απόφαση 21/2018 (ΑΔΑ ΨΗΑΚΩΨΣ-6ΝΤ), Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρριανών, περί καθορισμού όρων
διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

IV.3.2)

Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι

IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
21.5.2018 - 15:00

IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους

IV.3.6)

Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 25.5.2018 - 10:00
Τόπος:
www.eprocurement.gov.gr
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Κωδικός ΟΠΣ: 5004092.

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Δήμος Αρριανών
Φιλλύρα - Δημοτικό Κατάστημα
693 00 Φιλλύρα - Σάπες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2531352827
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.arriana.gr
Φαξ: +30 2531352808
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Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Δήμος Αρριανών
Φιλλύρα - Δημοτικό Κατάστημα
693 00 Φιλλύρα - Σάπες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2531352827
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.arriana.gr
Φαξ: +30 2531352808
VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες), για την υποβολή προσφυγών: Όπως ορίζεται στη
διακήρυξη του διαγωνισμού, άρθρο 3.4).

VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Αρριανών
Φιλλύρα - Δημοτικό Κατάστημα
693 00 Φιλλύρα - Σάπες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2531352827
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.arriana.gr
Φαξ: +30 2531352808

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
27.3.2018
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