
            

 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΙΩΗ ΣΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ 

ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΜΕΘΑΝΩΝ» 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  2.778.420,00 € 

                                       Φ.Π.Α. 24 % :     666.820,80 € 

                               ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ :  3.445.240,80 € 

 

Αρ. Μελζτησ …./2018 

Αρ. Πρωτ.: 4447/06.09.2018 

ΙΟΤΛΙΟ 2018 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ο Διμοσ Σροιηθνίασ - Μεκάνων προκθρφςςει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνιςμό άνω των ορίων 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ςε Ευρϊ (€) 

για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΙΩΗ ΣΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – 

ΜΕΘΑΝΩΝ». 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 16η/10/2018 και ϊρα 15:00. 

Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 22/10/2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00. 

Σο φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ περιλαμβάνει τθν: 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία αράντα Επτά (47) Σοπικϊν τακμϊν 

Ελζγχου (Σ..Ε.) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των κρίςιμων παραμζτρων (ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά,  παροχι, πίεςθ, ςτάκμθ, λειτουργία αντλιϊν και άλλεσ κρίςιμεσ 

παραμζτρουσ) ςτισ βαςικζσ τροφοδοτικζσ υποδομζσ του δικτφου.  

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Οκτϊ (8) τακμϊν Διαχείριςθσ Πίεςθσ 

(.Δ.Π.) για τθν παρακολοφκθςθ και δραςτικι μείωςθ των απωλειϊν του εςωτερικοφ 

δικτφου μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του δικτφου 

ςε επιλεγμζνεσ πιεηομετρικζσ ηϊνεσ.  

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Είκοςι Επτά (27) τακμϊν Διακοπισ 

(.Δ.) για τθν απομόνωςθ και τθ ηωνοποίθςθ ςυγκεκριμζνων κλάδων – βρόγχων του 

δικτφου ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ.  

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Σριϊν Χιλιάδων (3.000) Σοπικϊν 

τακμϊν Ελζγχου Κατανάλωςθσ (Σ..Ε. Κατανάλωςθσ) για τθ μζτρθςθ και τθν 

απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ των καταναλϊςεων, τον υπολογιςμό του υδατικοφ 

ιςοηυγίου και τον εντοπιςμό των διαρροϊν ςτισ απολιξεισ του δικτφου.  

 Προμικεια Φορθτϊν τακμϊν Ελζγχου (Φ..Ε.), για τον προγραμματιςμό διατάξεων, τθ 

λιψθ/ επεξεργαςία δεδομζνων και τον ενεργό εντοπιςμό διαρροϊν.  

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Ενόσ (1) Κεντρικοφ τακμοφ Ελζγχου 

(Κ..Ε.) ο οποίοσ περιλαμβάνει εξοπλιςμό (Hardware) και λογιςμικά (Software) για τθ 

ςυνολικι διαχείριςθ του δικτφου, ο οποίοσ κα εγκαταςτακεί ςε υφιςτάμενο χϊρο 

γραφείων.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ και 

 Σεκμθρίωςθ/ δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ. 

Η προμικεια περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τον ζλεγχο λειτουργικότθτασ, 

ελζγχουσ από τρίτουσ, τθν παράδοςθ ςτο χϊρο των εργαςιϊν, τθν εκφόρτωςθ και αποκικευςθ 

ςτο χϊρο των εργαςιϊν, τισ μετακινιςεισ και ανυψϊςεισ, τθν εγκατάςταςθ, τον ζλεγχο, τθν 

προμικεια και τθ κζςθ ςε λειτουργία όλου του εξοπλιςμοφ, που ζχει περιγραφεί ςτο κείμενο και 

ςτα ςχζδια και ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ διαςφνδεςθσ με τθν υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ, όπωσ 

προδιαγράφονται ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, τθν δοκιμαςτικι και επιτυχι λειτουργία για 

διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ ςτθ λειτουργία 

του ςυςτιματοσ. 

Αναλυτικά ςτοιχεία και προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν και υλικϊν κακϊσ και οι 

εργαςίεσ ενςωμάτωςθσ τουσ, περιγράφονται ςτα τεφχθ Σεχνικισ Περιγραφισ και Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν. 

Η παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο του 

ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8.  

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 3.445.240,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 2.778.420,00 €,  ΦΠΑ : 666.820,80 €). 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δζκα πζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

(12 μινεσ για τθν παράδοςθ και 3 μινεσ για τθ δοκιμαςτικι λειτουργία, τθ τεκμθρίωςθ και τθ 

δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ). 

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο 

δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του 

Ε..Η.ΔΗ.. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται 

από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν 

ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και 

απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 

ανζρχεται ςτο ποςό των πενιντα πζντε χιλιάδων πεντακοςίων εξιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα 

λεπτϊν (55.568,40€) που αντιςτοιχεί ςτο 2% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ χωρίσ τον ΦΠΑ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν. Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 25.7134 

ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 και του υπό ςφνταξθ 

προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Φορζα. 

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 

(ΠΔΕ)  του Τπουργείου Εςωτερικϊν.  

Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Πράξθσ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΙΩΗ ΣΩΝ 

ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΜΕΘΑΝΩΝ» θ οποία ζχει ενταχκεί 

ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Βελτίωςθ των υποδομϊν των δικτφων φδρευςθσ» του 

Προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» του Τπουργείου Εςωτερικϊν με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με 

αρ. πρωτ. 39167/27-07-2018 του τμιματοσ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και διαχείριςθσ Π.Δ.Ε. 

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ. 

 

Γαλατάσ, επτζμβριοσ 2018 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Δήμου 

 

Ο Δήμαρχοσ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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