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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

για την 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος 

παρακολούθησης, τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του 

υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου υδροδότησης του Δήμου Νέστου» 

 

      Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διακηρύσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης, τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού 

και ανίχνευσης διαρροών του υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου υδροδότησης του 

Δήμου Νέστου» σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΦΨΡΙ Υ.Π.Α. Υ.Π.Α. ΜΕ Υ.Π.Α. 

1.499.000,00 359.760,00 1.858.760,00 

CPV 32441100-7 

ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

NUTS EL515 

ΦΨΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΑΝΑΘΕΗ 
ΤΜΒΑΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΑΝΨ 
ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ 

(άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 
 

ΑΝΑΘΕΣΨΝ 
ΥΟΡΕΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΠΟΦΕΣΤΗ ΝΕΣΟΤ (Δ.Ε.Τ.Α.Ν.) 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΗ 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιµής 

 

 
 

  «Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 
“Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 

2014-2020”» 

 

 

ΑΔΑ: 6ΚΧ2ΟΚΒ7-1ΡΛ



 

Σελίδα 2 

ΠΗΓΗ 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

ΕΣΠΑ / ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΦΗ 

ΒΙΒΛΙΟ Ν. 
4412/2016 

ΙΙ 

 

      Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φορεις ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι τις 29-04-2022  και 

ωρα  18:00 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, συμφωνα με τα αναφερόμενα  

στο  Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Ν. 

4412/2016.  

      Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής µε συντελεστή βαρύτητας τόσο για την 

τεχνική όσο και για την οικονοµική προσφορά. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή 

διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. 

      Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση 

στις  18-03-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. 2022-040189, 

ενώ τα έγγραφα της σύµβασης καταχωρήθηκαν στην ως άνω σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ (α/α 157425). 

      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 εικοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 

ογδόντα ευρώ (29.980,00 €) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισµού της παρούσας 

χωρίς τον ΦΠΑ.  

      Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της (15 µήνες για την παράδοση και 3 µήνες για τη δοκιµαστική λειτουργία, τη 

τεκµηρίωση και τη δοκιµαστική λειτουργία του συνολικού συστήµατος). 

      Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται από την 

ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  www.deyanestou.gr και µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr (Αριθµός Συστήµατος: 157425). 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Τ.Α.Ν. 

 

 

Μιχαηλίδης άββας 
Δήμαρχος Νέστου 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΧ2ΟΚΒ7-1ΡΛ
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