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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤ/ΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθμ.Πρωτ: οικ.79905/13285 /Φ.SAVE WATER
Ημερομηνία: 11/10/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
(κάτω των ορίων του Ν.4412/2016)

«Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης
Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας»

Συνολικός Προϋπολογισμός:

150.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων)

Κωδικός NUTS: EL 624 (Λευκάδα) και α/α συστήματος: 140981

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
“Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools»
[Ακρωνύμιο: “SAVE-WATER”] – Παραδοτέο 4.1.4
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Εργασίες
Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας».
Αντικείμενο της παρούσας δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση τηλεμετρικού εξοπλισμού
σε δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας. Η συγκεκριμένη προμήθεια υλοποιείται στα πλαίσια του
παραδοτέου 4.1.4 “Pilot action in Lefkada” της πράξης SAVE-WATER.
Το συμβατικό φυσικό αντικείμενο θα εξυπηρετήσει τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας ο
οποίος ενεργεί υπό την ιδιότητα του «Κύριου του Έργου» σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση
που έχει συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να εγκατασταθούν τα κάτωθι είδη εξοπλισμού:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΜΧ

1

Τοπικός σταθμός τηλεχειρισμού GSM Modem

28

2

Κεντρικός σταθμός τηλεχειρισμού συστήματος τηλεδιαχείρισης –
server με το κατάλληλο SCADA (supervisory control and data
acquisition).

1

3

Ηλεκτρονικό ροόμετρο υπερηχητικής ροής – ultrasonic.

9

4

Μανόμετρο μεταδότες πίεσης απλό.

4

5

Μανόμετρο μεταδότες πίεσης με ψηφιακή ένδειξη.

4

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) 32441200-8 – Εξοπλισμός Τηλεμετρίας και Ελέγχου.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24 % και αναλύεται ως εξής:
A/A
1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ
Τοπικός σταθμός τηλεχειρισμού GSM Modem
Κεντρικός σταθμός τηλεχειρισμού συστήματος
τηλεδιαχείρισης – server με το κατάλληλο SCADA
(supervisory control and data acquisition).
Ηλεκτρονικό ροόμετρο υπερηχητικής ροής –
ultrasonic.
Μανόμετρο μεταδότες πίεσης απλό.
Μανόμετρο μεταδότες πίεσης με ψηφιακή ένδειξη.

Πλήθος
28

Τιμή Μονάδας (€)
1.950,00 €

1

18.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ
54.600,00 €
18.000,00 €

9

4.800,00 €

4
4

361,29 €
750,00 €

43.200,00 €
2.167,74 €
3.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

120.967,74 €

ΦΠΑ 24%:

29.032,26 €

ΟΛΙΚΟ:

150.000,00 €

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της.
Η πράξη SAVE-WATER χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “GreeceAlbania 2014-2020” κατά 85% από πόρους της Ε.Ε και κατά 15% από ιδίους πόρους των συμμετεχουσών
χωρών . Για ο Ελληνικό σκέλος των ιδίων πόρων, η Πράξη SAVE-WATER εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό έργου 2018ΕΠ52260019 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20» (αριθμ. πρωτ. 93905/10-09-2018 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ΑΔΑ: 73ΟΗ465ΧΙ8-3Υ5).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr και
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
καταθέσουν και δείγματα υλικών σύμφωνα με τις προβλέψεις της διακήρυξης, όπως αυτή εγκρίθηκε με την
954-44/23-09-2021 απόφαση της Οικ.Επιτροπής της ΠΙΝ.
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Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 8 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας προσφορών, η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά.
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
23/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα η 14:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/11/2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών του ευρώ (2.419,35€)
(2% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης και του λοιπούς όρους συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να έχουν πρόσβαση στα πλήρη
τεύχη δημοπράτησης και μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής: https://pin.gov.gr/

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν.

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

