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Αριθ. πρωη. 4177/8-10-2018 

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θέξκεο (Γ.Δ.Υ.Α.Θ.) πξνθεξύζζεη 

Αλνηθηό, Ηιεθηξνληθό, Γεκόζην, Γηεζλή Γηαγσληζκό κε αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ θαη 

κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηόζν γηα ηελ 

ηερληθή όζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία παξνρνκέηξσλ εμσηεξηθνύ 

πδξαγσγείνπ θαη ζπζηεκάησλ απηόκαηεο ρισξίσζεο δεμακελώλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

ΘΔΡΜΗ» θαη πεξηιακβάλεη ην αθόινπζν θπζηθό αληηθείκελν: 

 Οκάδα Α Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα πέληε (45) 

κεηξεηώλ παξνρήο DN100, PN 16 

 Οκάδα Β Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία έμη (6) ζπζηεκάησλ 

απηόκαηεο ρισξίσζεο δεμακελώλ θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ απαξηίδεηαη από, 

ζπζθεπή ειέγρνπ ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ (1 ηκρ), δνζνκεηξηθή αληιία (2ηκρ), 

πνδνβαιβίδα κε εύθακπηε ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ), βαιβίδα αληίζιηςεο 

(2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1 ηκρ), θαιώδηα ζεκάησλ εηζόδνπ/ εμόδνπ (3 ηκρ), 

θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ) .  

Η παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 

αλσηέξσ νκάδσλ Α θαη Β ζα γίλεηαη εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο από ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (πξνκήζεηαο) αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

ελελήληα πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ΔΥΡΩ (95.700,00 €),  κε επί πιένλ δαπάλε 

Φ.Π.Α. 24%, δειαδή πνζνύ είθνζη δύν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα νθηώ ΔΥΡΩ 

(22.968,00 €),  ήηνη ε ζπλνιηθή εθηηκώκελε ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζόλ 

ησλ εθαηόλ δέθα νθηώ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ελελήληα έμη ΔΥΡΩ (118.296,00 €).  

Αλαιπηηθά : 

Γηα ηελ νκάδα Α 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα πέληε 

(45) κεηξεηώλ παξνρήο DN100, PN 16'  ν πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζε 
67.500,00 € κε επί πιένλ δαπάλε Φ.Π.Α. 24%  



 

Γηα ηελ νκάδα Β 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία έμη (6) 

ζπζηεκάησλ απηόκαηεο ρισξίσζεο δεμακελώλ' ν πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζε 
28.200,00 € κε επί πιένλ δαπάλε Φ.Π.Α. 24%. 
 

Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε για ηο ζύνολο ηης 

προμήθειας είηε για ηις επιμέροσς ομάδες (α. Μεηξεηώλ παξνρήο, β. Χισξησηώλ). 

Η παξνύζα πξνκήζεηα ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα πλεξγαζίαο Interreg 

V-A Greece - Bulgaria 2014‐2020 

 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 25/01/2019 θαη ώξα 

15:00 μ.μ. Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ πξώηε 

Φεβξνπαξίνπ 2019 , εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα11:30 π.κ. 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ηελ θάζε νκάδα, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό : 

1. ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ΔΥΡΩ (1.350,00 €) πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο γηα ηελ νκάδα Α ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.  

2. ησλ πεληαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ΔΥΡΩ (564,00 €) πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο γηα ηελ νκάδα Β ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.  

 

 

ΘΕΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018 

 

Ο νόμιμος εκπρόζωπος ηης Δ.Ε.Τ.Α. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

                                                 Πνλεξίδεο Παλαγηώηεο 
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