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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

 

 Η ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ  προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη 
από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία  συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού για την αυτόματη 
διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της  ΔΕΥΑ Άρτας», με 
προϋπολογισμό 1.447.361 €, πλέον ΦΠΑ (23%).  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας Οδός: Βασ 
Πύρρου 17, ΤΚ 47100 Άρτα, μέχρι τις  30 /04 /2014  και ώρα 14:30. 

Η προκήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη παρέχονται στους 
ενδιαφερόμενους εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης 
χορήγησής τους στην ως άνω διεύθυνση και με καταβολή στο ταμείο της ΔΕΥΑ Άρτας 
αντιτίμου 30 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (23%), εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.    
Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει την αναπαραγωγή τους. 

2. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική σελίδα www.deya-artas.gr. 
Αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑΑ είναι ο Χρήστος Καλπούζος, τηλ. 26810 79944 και  
fax. 26810 23518. 

 
3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  07/05/2014 , ημέρα Tετάρτη  και ώρα 11:00 στα 

γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Βασ. Πύρρου 17 – ΑΡΤΑ) και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την διακήρυξη.  

 
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, 

μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή 
Επαγγελματική Ένωση, που καλύπτουν α) τη συνεργασία με οίκο κατασκευής ή 
αντιπροσώπευσης συστημάτων τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού (SCADA) διαχείρισης 
ύδρευσης β) συνεργασία με οίκο ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών. 

 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, 

ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της προμήθειας με ΦΠΑ, ύψους 
89.012,70 € και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9)  μήνες. 
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6. H συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας είναι 12 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης.  

 
7. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από  το «ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής –  Εθνικοί 

Πόροι) – ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ»  Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων». Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό 30% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, μετά από αίτημα του Αναδόχου.  

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της          
 ΔΕΥΑ  ΑΡΤΑΣ. 
 

  9. Η περιληπτική διακήρυξη απεστάλη στην εφημερίδα των Ε.Κ. στις  7 / 3 / 2014. 
 

  

  

                                                   Άρτα     12 -3-2014                          

                                            Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ 

 

 

                                                Ιωάννης Παπαλέξης 

                                                 Δήμαρχος Αρταίων 


