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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα , 28/3/ 2018
Αριθ. Πρωτ.: 2299

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ»
Cpv: 32441100‐7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και
32441200‐8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα, τηλ. +30 25313
52827, φαξ: +30 25313 52808, email: gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr , filyra@0924.syzefxis.gov.gr αρμόδιος
υπάλληλος κ. Γκαϊτατζίδης Παντελής, ιστοσελίδα: www.arriana.gr , κωδικός NUTS: EL 513
Διαδικασία διαγωνισμού: Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:
1.199.600,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.487.504,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 287.904,00 €).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€) είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο
ευρώ (23.992,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. Προσφορά θα δοθεί για το σύνολο της
προμήθειας
Δημοσίευση‐ Διάθεση εγγράφων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ , ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr ),
Ελληνικό τύπο, επίσημη εφημερίδα ΕΕ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr )
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:
a) Κράτος‐μέλος της Ένωσης,
b) Κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ( Ε.Ο.Χ),
c) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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
d) 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
Βασικοί όροι χρηματοδότησης:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από:
1. Στο ποσό των 1.199.600,00€ από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου
έργου 2017ΕΠ03110030) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης).
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2. Στο ποσό των 287.904,00€ (ΦΠΑ 24%) από πιστώσεις που θα καλύψει ο Δήμος Αρριανών σύμφωνα με την
απόφαση ΔΣ 53/2017 (ΑΔΑ Ω9ΙΡΩΨΣ‐Μ4Μ)
Διάρκεια Σύμβασης: δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 5/4/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 08.00π.μ. Καταληκτική
Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/5/2018, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, ήτοι 25/5/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η
Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Ενώπιον της «Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφύγων» που διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345‐371). Για την άσκηση της
Προδικαστικής Προσφυγής, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 5, του ΠΔ 39/04‐05‐
2017 και το άρθρο 363 του Ν. 4412/16.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
28/3/2018. Αρ. προκήρυξης: 2018/S 061‐135966
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού
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