
             

 

 

 

    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 

προκηρύσσει βάσει της με αρ. 46/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), Ανοικτή 

Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της «Προμήθειας μονάδας επεξεργασίας 

νερού οικισμών Δήμου Ορεστιάδας»  CPV: 42912300-5  Μηχανήματα και συσκευές 

διήθησης ή καθαρισμού νερού, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και 

από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (με κωδ. ΟΠΣ 5035334), 

με τα παρακάτω στοιχεία: 

(2) Αναθέτων Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας/Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

(3) Προϋπολογισμός έργου: 3.398.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 

(4) Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», με 

συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και από Πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ 2019ΕΠ03110047. 

(5) Είδος σύμβασης: Προμήθεια 

(6) Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, 

ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

(7) Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 

πλέον συμφέρουσα προσφορά, με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική 

όσο και για την οικονομική προσφορά 

(8) Σύστημα δημοπράτησης: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή 

διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16 (Βιβλίο ΙΙ) 

(9) Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Συνοχής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την :   
 «Προμήθεια μονάδας επεξεργασίας νερού οικισμών Δήμου 

Ορεστιάδας»   
Α.Π.:915/25-05-2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

ΑΔΑ: 6Τ72ΟΡΥΤ-1ΛΡ



(10) Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και 

τοποθέτηση σε λειτουργία, εντός οικίσκων, συστημάτων επεξεργασίας νερού με 

φίλτρανση ή/και αντίστροφη όσμωση νερού για απομάκρυνση σιδήρου, μαγγανίου , 

αρσενικού, θολότητας και νιτρικών με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος 

ποιότητας νερού σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα της ΔΕΥΑΟ 

(11) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Ορεστιάδας 

(12) Δικαίωμα συμμετοχής:  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

(13) Κριτήρια επιλογής: Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να ικανοποιούν όλα τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής όπως αναλυτικά περιγράφονται στα άρθρα 2.2.4 

εως και 2.2.8  της Διακήρυξης.  

(14) Διαδικασίες προσφυγών: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών είναι 

η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Θηβών 196-198,  Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233 

Ηλ. Ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr  

(15) Εγγυήσεις:  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση 

συμμετοχής ύψους 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, 

δηλαδή ποσού εξήντα επτά χιλιάδων εννιακόσια εξήντα  (67.960,00) ευρώ. Η 

εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

(16) Διάθεση στοιχείων Διαγωνισμού: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο δημόσιο 

προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

αναθέτοντα φορέα www.deyao.gr  

(17) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από κανονική προθεσμία των 
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προβλεπόμενων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της «προκήρυξης 

σύμβασης» στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(18) Λήξη Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών στην διαδικτυακή Πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ: (ημέρα) 26/06/2020 και ώρα 15:00 μμ 

(19) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών:(Πέμπτη) 02/07/2020 και ώρα 

10:00 πμ 

(20) Πληροφορίες: Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο 

τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για συμβάσεις προμηθειών, μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, του 

Ν.4412/2016, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα 

γραφεία του Αναθέτοντα φορέα και στο τηλέφωνο 2552023474 κος Ζηλιασκόπουλος 

Πασχάλης και 2552081882 κα Χατζηβασιλείου Ειρήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

(21) Προκήρυξη σύμβασης που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη 

στις 20-05-2020 και δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 

25/05/2020 (2020 /S100-242556) 
 

 

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  

                                                       Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

                                                              

          ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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