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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΝΔΡΙΤΣΑΣ
Πόλη: ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα / Achaia
Ταχ. κωδικός: 25008
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: liakos@erymanthou.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2694360333
Φαξ:  +30 2694360331
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.erymanthou.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.erymanthou.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.erymanthou.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441000 Εξοπλισμός τηλεμετρίας

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου ΤΣΕ που θα τοποθετηθούν σε εκατόν εννέα (109) 
θέσεις του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ερυμάνθου, απ’ όπου θα παρέχεται 
τοπικός έλεγχος, τηλεχειρισμός και αυτόνομος τοπικός αυτοματισμός. Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν δέκα 
(11) Γεωτρήσεις, τριανταπέντε (39) Δεξαμενές, τέσσερα (4) Αντλιοστάσια και πενήντα πέντε (55) εισόδους 
σε οικισμούς, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα 
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τοποθετηθεί στην έδρα του Δήμου στη Χαλανδρίτσα και απ’ όπου θα εκτελείται η παρακολούθηση του συνόλου 
του εγκατεστημένου συστήματος αυτοματοποίησης του δικτύου ύδρευσης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 666 022.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32441200 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα / Achaia

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το προτεινόμενο σύστημα βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου 
αποτελείται από:
Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) που θα τοποθετηθούν σε εκατόν εννέα (109) θέσεις του εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ερυμάνθου, απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, τηλεχειρισμός 
και αυτόνομος τοπικός αυτοματισμός. Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν έντεκα (11) Γεωτρήσεις, τριάντα εννέα 
(39) Δεξαμενές, τέσσερα (4) Αντλιοστάσια - Δεξαμενές και πενήντα πέντε (55) Εισόδους σε Οικισμούς.
Οι ΤΣΕ θα αποτελούνται από :
Το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό και λογισμικό των ΤΣΕ
Διάταξη τροφοδοτικού για την εξασφάλιση της λειτουργίας σε περίπτωση ανωμαλιών στο δίκτυο της κύριας 
τροφοδοσίας και αντικεραυνική προστασία.
Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για την σύνδεση με τους υφισταμένους πίνακες και 
όργανα και μεταξύ των διαφόρων μερών του συστήματος.
Αισθητήρια όργανα (παροχόμετρα, πιεσόμετρα, σταθμήμετρα κλπ) που είτε αντικαθιστούν τον υπάρχοντα 
εξοπλισμό μη δυνάμενο να συνδεθεί με τις ηλεκτρονικές διατάξεις αυτοματισμού είτε τοποθετούνται εξ αρχής.
Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στην έδρα του Δήμου στη Χαλανδρίτσα και απ’ όπου 
θα εκτελείται η παρακολούθηση του συνόλου του εγκατεστημένου συστήματος αυτοματοποίησης του δικτύου 
ύδρευσης και θα αποτελείται από:
Το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη συγκέντρωση πληροφοριών, τηλεέλεγχο - τηλεχειρισμό και διαχείριση 
του συστήματος.
Διάταξη τροφοδοτικού για την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας.
Εξοπλισμό της αίθουσας ελέγχου (μιμικό διάγραμμα προβολής, εξοπλισμός για τη διαμόρφωση των θέσεων 
εργασίας κλπ) όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω.
Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για την σύνδεση με τους υφισταμένους πίνακες και 
όργανα και μεταξύ των διαφόρων μερών του συστήματος.
Επίσης, πέραν του ΚΣΕ που θα εγκατασταθεί στην Χαλανδρίτσα, προβλέπεται η δυνατότητα απομακρυσμένης 
παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύων από κάθε «πρωτεύουσα» των πρώην 
Καποδιστριακών Δήμων ή Κοινοτήτων ήτοι στο Καλέντζι, στο Λεόντιο και το Σταυροδρόμι μέσω του διαδικτύου 
από υφιστάμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δήμου. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι 
εφικτή μέσω ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (ΦΣΕ) τύπου laptop.
Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των ΤΣΕ με τον ΚΣΕ αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και 
λογισμικό επικοινωνίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 666 022.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (με συγχρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -Κωδικός MIS 5038224 ,Κωδ. ΣΑ ΕΠ0011) , με ποσό 
ύψους 2.065.867,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.065.867,28 €

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/10/2021
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/10/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
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Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης,
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/08/2021
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