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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος Ηγουμενίτσας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
& Αποχέτευσης Hγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6127/17-12-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ενέργεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»,
εκτιμώμενης αξίας 4.317.371,24 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας,
Ελευθερίας 7, 46100 Ηγουμενίτσα, ΕΛΛΑΔΑ
Σημείο επαφής: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, 46100 Ηγουμενίτσα, ΕΛΛΑΔΑ
Πληροφορίες: Χαρακλιάς Παντελής,
Τηλέφωνο: +30 2665023223, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyahg@otenet.gr, Φαξ: +30 2665028910
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση αναθέτοντος φορέα: http:// www.deyaig.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr
Είδος της αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχεται από Ο.Τ.Α.
Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Προμήθειες, Ηγουμενίτσα —
Ελλάδα, Κωδικός NUTS ΕL542 Θεσπρωτία
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: Η προμήθεια αφορά στην αντικατάσταση μέρους του ΗΜ
εξοπλισμού της ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας (προμήθεια και εγκατάσταση), όπως:
- Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας και πιο
συγκεκριμένα των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών, του κοχλία μεταφοράς εσχαρισμάτων, της γέφυρας
δεξαμενής εξάμμωσης, των φυσητήρων, της διάταξης διαχωρισμού της άμμου και του λοιπού
εξοπλισμού της δεξαμενής εξάμμωσης
- Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων προερχόμενα από βυτία και
πιο συγκεκριμένα προμήθεια μονάδας προεπεξεργασίας DAFF για την εξομάλυνση του ρυπαντικού
φορτίου των βοθρολυμάτων με τα αστικά λύματα.
- Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας αερισμού (αναδευτήρες δεξαμενών
αερισμού , φυσητήρες αερισμού, σωληνώσεις και διαχύτες).
- Αντικατάσταση του εξοπλισμού των δεξαμενών καθίζησης (μειωτήρες περιστροφικών ξέστρων και
βάσεις χοανών συλλογής επιπλεόντων).
- Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων εντός της ΕΕΛ και πιο συγκεκριμένα των
αντλιών και του υδραυλικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ιλύος, μεικτού υγρού,
περίσσειας λάσπης και στραγγιδίων.
- Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας απολύμανσης (δοσομετρικές
αντλίες χλωρίωσης, δίδυμο πιεστικό συγκρότημα, υδραυλική εγκατάσταση μονάδας).
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Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των προωθητικών αντλιοστασίων Α0 Α1 και Α2
και πιο συγκεκριμένα των αντλιών τους, του υδραυλικού τους εξοπλισμού, των ηλεκτρικών πινάκων
και εγκαταστάσεων.
Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των οργάνων ελέγχου της διεργασίας, του PLC καθώς και του
προγράμματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ.
Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των ηλεκτρολογικών πινάκων και τοπικών χειριστηρίων
Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των μετασχηματιστών στη
μονάδα βιολογικού καθαρισμού και στα προωθητικά αντλιοστάσια Α0,Α1 και Α2.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 42996000-4, Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων και
51500000-7, Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 4.317.371,24 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.481.751,00 € - ΦΠΑ : 835.620,24 €).
Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά με μερικές προσφορές: Θα γίνουν δεκτές μερικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις: Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (24) μήνες
από την υπογραφή της
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Απαιτούμενες εγγυήσεις:
1. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δύο λεπτών (69.635,02
€).
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5 %)
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Η εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού της σύμβασης, θα αντιστοιχεί
στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€),
Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: Η
χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται μέσω επενδυτικού δανείου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων (Τ.Π.Δ.) και της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Η θα γίνεται από το
Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών με μεταφορά του εγκεκριμένου ποσού στο λογαριασμό που έχει
συσταθεί από το Τ.Π.Δ. με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73-75
του Ν.4412/2016 και για το λόγο αυτό στο φάκελο των δικαιολογητικών — τεχνικής προσφοράς υποβάλλουν
υποχρεωτικά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΣ που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς και σε
περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης, ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια :


Πιστοληπτική ικανότητα. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η δανειοληπτική ικανότητα
(χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,



Αθροιστικά, ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2016,
2017 και 2018) τουλάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια
της τελευταίας τριετίας (από 1/1/2016 έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού), να έχουν
εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού σε υφιστάμενη και
λειτουργούσα Ε.Ε.Λ.ή και σε αντλιοστάσια λυμάτων, με προϋπολογισμό τουλάχιστο το 20% του
προϋπολογισμού της παρούσας προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.
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Τμήμα IV: Διαδικασία
Είδος διαδικασίας: Ανοικτός διαγωνισμός
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής
Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Έως 27/01/2020 και ώρα 15:00 το
μεσημέρι
Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνική
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 11 μήνες από την επομένη της διενέργειας
της διαδικασίας ανάθεσης
Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: 03 /02/2020 -Ώρα 10:00 το πρωί – Τόπος: Γραφεία
Δ.Ε.Υ.Α.Η.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
Λεωφόρος Θηβών 196 – 198, 182 33 Αθήνα Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
aepp@aepp-procurement.gr, Φαξ: +30 2132141229, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aeppprocurement.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Η
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