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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS
KOKKINOS
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗΗμερομηνία: 2020.01.28 13:39:00 EET
Ο ΔΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ διακηπύζζει ανοικηό διεθνή δημόζιο ηλεκηπονικό διαγωνιζμό για
ηην εκηέλεζη ηος ςποέπγος 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΣΧΗ
ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ» ηηρ ππάξηρ «ΜΟΝΑΔΑ
ΑΦΑΛΑΣΧΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΧΣΕΡΙΚΟ
ΤΔΡΑΓΧΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΤ – ΡΟΤΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΟΤ» με εκηιμώμενη αξία
1.488.000,00€ (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ).
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ
εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΓΗ, θαζψο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.dimosmylopotamou.gr
Πιεξνθνξίεο ζηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Πεξηβάιινληνο θαη Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο & ψξεο (ηαρ. δηεχζ. Πέξακα Ρεζχκλνπ, ΣΚ 74052, ηει.: 28343-40352 & 40355fax 28340-22913 – email: perama1@otenet.gr), αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία Κα Βεδεξγησηάθε
Διέλε.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ 17/02/2020 ημέπα Δεςηέπα και ώπα 11:00 π.μ. (ιήμε
επίδνζεο πξνζθνξψλ) , ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 21/02/2020, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 11:00 π.μ.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλαιχεηαη σο εμήο:
Α) Πιήξεο ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πθάικπξνπ λεξνχ, πξνυπνινγηζκνχ 900.000,00 (ρσξίο ΦΠΑ)
Β) Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ αλσηέξσ γηα πέληε (5) έηε (εθηφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο), πξνυπνινγηζκνχ
300.000,00 (ρσξίο ΦΠΑ).
Σα αληηθείκελα ηεο ζχκβαζεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ (CPV) : 41000000-9 & 65122000-0
Κάζε δηαγσληδφκελνο ζα θαηαζέζεη κία πξνζθνξά γηα φιεο ηηο νκάδεο.
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο - ηηκή.
Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, αληηπξνζθνξέο θαζψο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, πνπ
ππεξβαίλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Τπεξεζίαο.
Η πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο ζηα πιαίζηα ηνπ Δ. Π. «Τπνδνκέο
Μεηαθνξψλ Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020» (Α: 2017Δ27510020), ελψ ε ζπληήξεζε θαη
ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ Μπινπνηάκνπ.
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεχρνο δηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο άλσ
ησλ νξίσλ. Η αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο - παξνρήο ππεξεζηψλ δηέπεηαη απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ.
Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 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 Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, 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
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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.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ίζε κε ην 2% ηεο εθηηκψκελεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ 24.000,00 €.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα απεπζχλεηαη πξνο ηε ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ κε ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε εμήληα ελλέα (69) κήλεο δει. ελλέα (9) κήλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο θαη εμήληα (60) κήλεο, πέληε (5) έηε, γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο
κνλάδαο απφ ηνλ αλάδνρν.
Η γιψζζα πνπ ζα ππνβιεζνχλ νη πξνζθνξέο ζα είλαη ε ειιεληθή.
Η εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο δηαθήξπμεο είλαη ζηελ Δ.Δ. ε 13-01-2020
Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο
νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην
αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη
αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηνπ Δ..Η.ΓΗ..
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή
είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο πνπ θαηαηίζεηαη ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15)
εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ Γ. ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
Πέπαμα 13/01/2020
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
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