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Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η    Γ Ι Α Κ Τ Ρ Η Ξ Η  

 

Ο Γήκνο Γεζθάηεο πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ, Ηιεθηξνληθφ, Γεκφζην, Γηεζλή Γηαγσληζκφ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζε Δπξψ (€) γηα ηελ 

"Αναβάθμιζη ηων ςποδομών ηος εζωηεπικού δικηύος ύδπεςζηρ ηος Γήμος Γεζκάηηρ". 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε  Γεςηέπα, 10-02-2020 και ώπα 

15:00 μ.μ.  Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ 17-02-2020 , ημέπα Γεςηέπα και ώπα 10:00 

π.μ. 

Η ηαπηφηεηα ηεο πξάμεο έρεη σο αθνινχζσο: 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΗ 

Ππόγπαμμα ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι 

Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ 

ΤΓΡΔΤΗ 

Γιαδικηςακή πύλη διενέπγειαρ ηος 

Γιαγωνιζμού 

www.promitheus.gov.gr 

Αναθέηοςζα Τπηπεζία ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ  

Σίηλορ Ππάξηρ  "Αναβάθμιζη ηων ςποδομών ηος εζωηεπικού δικηύος 

ύδπεςζηρ ηος Γήμος Γεζκάηηρ" 

Γιαδικαζία ανάθεζηρ Αλνηθηφο, Ηιεθηξνληθφο, Γεκφζηνο, Γηεζλήο Γηαγσληζκφο  

Κπιηήπιο καηακύπωζηρ Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

Πποϋπολογιζμόρ 977.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. (24%) 

Υπημαηοδόηηζη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) κέζσ 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΣΠ&Γ)  

Υπονική διάπκεια ςλοποίηζηρ Γψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (10 

κήλεο γηα ηελ πξνκήζεηα/ εγθαηάζηαζε θαη 2 κήλεο γηα ηε 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία) 

Κοινό Λεξιλόγιο για ηιρ Γημόζιερ 

ςμβάζειρ (CPV) 

32441100-7 Σειεκεηξηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

32441200-8 Δμνπιηζκφο ηειεκεηξίαο θαη ειέγρνπ 

 Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο πεξηιακβάλεη ηελ: 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 

χδξεπζεο ζε ηέζζεξηο (4) ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ (Σ..Δ.) κε ρξήζε ζπζηήκαηνο In-line 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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κέηξεζεο πνηνηηθψλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη πίεζεο θαη παξειθφκελν 

εμνπιηζκφ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ θαηαλάισζεο θαη εμνπιηζκνχ ζε ηνπηθνχο ζηαζκνχο 

κέηξεζεο θαηαλάισζεο θαη εληνπηζκνχ δηαξξνψλ (.Μ.Κ.) κε ρξήζε ηειεκεηξηθψλ 

δηαηάμεσλ θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο θαη παξειθφκελν εμνπιηζκφ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (Κ..Δ.) ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ, επηθνηλσλίεο, ινγηζκηθά θιπ  

 Παξάδνζε ζε ζέζε πιήξνπο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη απξφζθνπηε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ γηα δηάζηεκα δχν (2) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ηνπ 

ζε ιεηηνπξγία θαη επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο, κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ειέγρνπ, κεηξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία θαη 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ην δηάζηεκα ηεο 2 κελεο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ζηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, ηήξεζε πξνγξακκάησλ κεηξήζεσλ θιπ 

ηεο πξνκήζεηαο θαη ν εθνδηαζκφο ηεο κε ηα αληίζηνηρα πιήξε πξνγξάκκαηα, βηβιία, 

εγρεηξίδηα, θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ θαη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή, εχξπζκε θαη 

καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

ειέγρνπο απφ ηξίηνπο, ηελ παξάδνζε ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζην 

ρψξν ησλ εξγαζηψλ, ηηο κεηαθηλήζεηο θαη αλπςψζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, ηελ πξνκήζεηα 

θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην θείκελν θαη ζηα ζρέδηα 

θαη ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο δηαζχλδεζεο κε ηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε, φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηελ δνθηκαζηηθή θαη επηηπρή ιεηηνπξγία γηα 

δηάζηεκα δχν (2) κελψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη πιηθψλ θαζψο θαη νη εξγαζίεο 

ελζσκάησζεο ηνπο, πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 32441100-7 θαη 32441200-8.  

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.211.480,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 977.000,00 €,   ΦΠΑ : 234.480,00 €). 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο (10 

κήλεο γηα ηελ παξάδνζε θαη 2 κήλεο γηα ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ηε ηεθκεξίσζε θαη ηε 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο). 

Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) κέζσ ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΣΠ&Γ) . Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 1 

ηεο Πξάμεο : «Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ 
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Γεζθάηεο» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι» κε βάζε ηελ απφθαζε 

έληαμεο κε αξ. πξση. 39138/27-07-2018  ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ & 

Γηαρείξηζεο Π.Γ.Δ. ηνπ  Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

Γεζκάηη, 31-12-2019 

Ο Γήμαπσορ  


