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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:672619-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χαλάστρα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία
2021/S 253-672619

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Ταχ. διεύθυνση: Χαλάστρα Θεσσάλονικης
Πόλη: Χαλαστρα
Κωδικός NUTS: EL5 Βόρεια Ελλάδα / Voreia Elláda
Ταχ. κωδικός: 57300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΣΚΑΡΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: o.taskari@deyadelta.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2316021480
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://deyadelta.gr/

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

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Αριθμός αναφοράς: 1

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45247130 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Α. Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες με έτος κατασκευής από 
1960-1965 ( Τ.Κ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΚΥΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΓΑΡΩΝ) με Αντικατάσταση παλαιών παροχών από 
σιδηροσωλήνες καθώς και
1. Τοποθέτηση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού σημεία: 19.
2. Τοποθέτηση συστήματος άμεσου εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο τεμάχια όπως αυτά 
περιγράφονται στην οριστική μελέτη του έργου
Β. Την λειτουργία και συντήρηση δικτύου σύστημα ανίχνευσης αφανών διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης οικισμών 
και τηλεέλεγχου- τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων εξωτερικού υδραγωγείο (γεωτρήσεις, δεξαμενές, μονάδες 
επεξεργασίας ύδατος).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 998 409.39 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
45247130 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τ.Κ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΚΥΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΓΑΡΩΝ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Α. Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες με έτος κατασκευής από 
1960-1965 ( Τ.Κ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΚΥΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΓΑΡΩΝ) με Αντικατάσταση παλαιών παροχών από 
σιδηροσωλήνες καθώς και
1. Τοποθέτηση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού σημεία: 19.
2. Τοποθέτηση συστήματος άμεσου εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο τεμάχια
όπως αυτά περιγράφονται στην οριστική μελέτη του έργου
Β. Την λειτουργία και συντήρηση δικτύου σύστημα ανίχνευσης αφανών διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης οικισμών 
και τηλεέλεγχου- τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων εξωτερικού υδραγωγείο (γεωτρήσεις, δεξαμενές, μονάδες 
επεξεργασίας ύδατος).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 998 409.39 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 17
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: 
όχι
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. του Π.Δ.71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
του Ν.3669/2008 στην κατηγορία/-ιες
5ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 4ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

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

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. του Π.Δ.71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
του Ν.3669/2008 στην κατηγορία/-ιες
5ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 4ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού μελέτης ήτοι στο ποσό των 
199.668,18€

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΤΟΥ ΥΠΕΣ

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση 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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/02/2022
Τοπική ώρα: 13:00
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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.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/02/2022
Τοπική ώρα: 13:00
Τόπος:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

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(Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος φορέα κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξη του Αναθέτοντος φορέα η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) 
δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης 
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε 
περίπτωσηπαράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/12/2021
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