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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1. Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ - Αποχζτευςθσ Αρτασ - Δ.Ε.Τ.Α.Α., προκθρφςςει
Δθμόςιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό , μζςω του Ε..Η.Δ.Η.. , με κριτιριο ανάκεςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά , βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ – τιμισ (άρκρο 311 του Ν.4412/2016) , για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ:
«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ
ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» προχπολογιςμοφ 1.435.251,00 Ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α. 24%.
Η προμικεια κατατάςςεται ςτουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων:
(CPV): 32441100-7 «Σθλεμετρικό φςτθμα Παρακολοφκθςθσ» και
(CPV):32441200-8 «Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου».
2. Προςφζρεται ελεφκερθ , πλιρθσ , άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό , δθμόςια προςβάςιμο , χϊρο “θλεκτρονικοί
διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑ Αρτασ ,
www.deya-artas.gr. Η Διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. υπόδειγμα.
Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 26810-70140, FAX επικοινωνίασ 26810-23518 , αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ για επικοινωνία κ. Νικόλαοσ Σριανταφυλλάκθσ.
3. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ ορίηεται θ 24θ Ιανουαρίου 2020, θμζρα
ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ϊρα 14.30.
Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ του υποφακζλλου "Δικαιολογθτικά
υμμετοχισ – Σεχνικι Προςφορά " ορίηεται θ 30θ Ιανουαρίου 2020 , θμζρα ΠΕΜΠΣΗ και
ϊρα 10.00.
4. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό.
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά
ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που
είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ
και
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δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι προςφοράσ.
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ
τθσ ευκφνονται ζναντι του ανακζτοντα φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
5. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα
ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο
Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν
φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι
ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν
Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό
ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
6. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ το φψοσ
τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 2% του Προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ προ
Φ.Π.Α. 24% , δθλαδι ςτο ποςό των 28.705,02 € , με ιςχφ τουλάχιςτο τριάντα (30) θμζρεσ ,
μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι
δζκα (10 ) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
7. Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι του Τπουργείου Εςωτερικϊν.
8. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
ΑΡΣΑ.
9. Η Προκιρυξθ ζχει αποςταλεί για δθμοςίευςθ ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ςτισ 12-12-2019 και δθμοςιεφτθκε ςτισ 16-12-2019 με αρικμό 2019/S 242-594192.
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