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Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η    Γ Ι Α Κ Τ Ρ Η Ξ Η  

 

Ο Δήκνο Δεζθάηεο πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ, Ηιεθηξνληθφ, Δεκφζην, Δηεζλή Δηαγσληζκφ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο-ηηκήο ζε Επξψ (€) γηα ηελ " Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ Σειεειέγρνπ - 

Σειερεηξηζκνχ θαη κείσζεο δηαξξνψλ ζην εζσηεξηθφ δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Δήκνπ Δεζθάηεο ". 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 11/04/2018 θαη ψξα 10:00π.κ. Η 

δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.Δ.Η..), κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ 11/04/2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 

Η ηαπηφηεηα ηεο πξάμεο έρεη σο αθνινχζσο: 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΗ 

Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα Δπηηθή Μαθεδνλία (Κσδ. 10)  

Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ/ Θεμαηικψρ 

ηψσορ 

Δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ (Κσδ. 6) 

Δπενδςηική Πποηεπαιψηηηα  Επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο θαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα 

θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ 

απαηηήζεηο (Κσδ. 6b) 

Γιαδικηςακή πωλη διενέπγειαρ ηος 

Γιαγυνιζμοω 

www.promitheus.gov.gr 

Αναθέηοςζα Τπηπεζία ΔΗΜΟ ΔΕΚΑΣΗ  

Σίηλορ Ππάξηρ  "Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη εξοπλιζμοω Σηλεελέγσος 

- Σηλεσειπιζμοω και μείυζηρ διαπποϊν ζηο εζυηεπικψ 

δίκηςο ωδπεςζηρ ηος Γήμος Γεζκάηηρ" 

Κυδικψρ Ππάξηρ/ MIS 5007110 

Γιαδικαζία ανάθεζηρ Αλνηθηφο, Ηιεθηξνληθφο, Δεκφζηνο, Δηεζλήο Δηαγσληζκφο  

Κπιηήπιο καηακωπυζηρ Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

Πποχπολογιζμψρ 550.750,00 € πιένλ Φ.Π.Α. (24%) 

Υπημαηοδψηηζη πγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Επξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΕΣΠΑ)  

Υπονική διάπκεια ςλοποίηζηρ Δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (10 κήλεο 

γηα ηελ πξνκήζεηα/ εγθαηάζηαζε θαη 2 κήλεο γηα ηε δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Κοινψ Λεξιλψγιο για ηιρ Γημψζιερ 

ςμβάζειρ (CPV) 

32441200-8 Εμνπιηζκφο ηειεκεηξίαο θαη ειέγρνπ 

38820000-9 Εμνπιηζκνχ ηειερεηξηζκνχ 

Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ πεπίλητηρ 

ηηρ Γιακήπςξηρ ζηην Τπηπεζία 

Δπίζημυν Δκδψζευν ηηρ Δςπυπαφκήρ 

Ένυζηρ (Δ.Δ.Δ.Δ.) 

26/02/2018 

Ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ 

Γιακήπςξηρ ζηη διαδικηςακή πωλη ηος 

Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

28/02/2018 

Ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ 

Γιακήπςξηρ ζηη διαδικηςακή πωλη ηος 

Δ..Η.ΓΗ.. 

28/02/2018 

Ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ 

Γιακήπςξηρ ζηον ελληνικψ ηωπο  

28/02/2018 

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ 

πποζθοπϊν 

28/02/2018 

Καηαληκηική ημεπομηνία και ϊπα 

ςποβολήρ πποζθοπϊν 

11/04/2018 θαη ψξα 10:00 πκ 

Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο πεξηιακβάλεη ηελ: 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ελλέα (9) πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ (δεμακελέο θαη γεσηξήζεηο) ζε ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ (Σ..Ε.)  

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε πέληε (5) πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ (ζεκεία κείσζεο πίεζεο) ζε ηνπηθνχο ζηαζκνχο εμειηγκέλεο δηαρείξηζεο πίεζεο 

(.Δ.Π.)  

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) Κεληξηθνχ ηαζκνχ Ειέγρνπ (Κ..Ε.)  

 Παξάδνζε ζε ζέζε πιήξνπο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 Δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη απξφζθνπηε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ γηα δηάζηεκα δχν (2) κελψλ θαη 

 Τπεξεζίεο Εθπαίδεπζεο, Σεθκεξίσζεο, Δνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη πιηθψλ θαζψο θαη νη εξγαζίεο 

ελζσκάησζεο ηνπο, πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  δ) ζε 

ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 
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Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ έληεθα ρηιηάδσλ δέθα πέληε επξψ (11.015,00€) πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη 

(6)  κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ. θαη ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Δήκνπ www.dimos-deskatis.gr. 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 682.930,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 550.750,00 €,   ΦΠΑ : 132.180,00 €). 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο (10 

κήλεο γηα ηελ παξάδνζε θαη 2 κήλεο γηα ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ηε ηεθκεξίσζε θαη ηε 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο). 

Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ 

(αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ 2017ΕΠ00510025). Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 1 ηεο 

Πξάμεο : «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ Σειεειέγρνπ - Σειερεηξηζκνχ θαη κείσζεο 

δηαξξνψλ ζην εζσηεξηθφ δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Δήκνπ Δεζθάηεο» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην 

Επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δπηηθή Μαθεδνλία» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 

3302/01-09-2017 ηεο Εηδηθήο Τπεξεζίαο Δηαρείξηζεο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5007110/ Αξ. Πξ. Αίηεζεο 1272/24-02-2017.   

Γεζκάηη, Φεβποςάπιορ 2018 

Ο Νψμιμορ Δκππψζυπορ ηος Γήμος  

 

 

Ο Γήμαπσορ  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimos-deskatis.gr/

