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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  

21/2016 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των 

Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των 

απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής 

και καταναλωτή» 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

αρ. πρωτ. 14775/2019 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  

790.000.00 € πλέον ΦΠΑ ή 979.600,00 € με ΦΠΑ 24% 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων προκηρύσσει διεθνή  ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, για 

την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη 

βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε 

επίπεδο περιοχής και καταναλωτή» προϋπολογισμού 979.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 790.000,00 €, ΦΠΑ : 189.600,00 €). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (Κωδ. 

1012900) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 

Ταμείου Συνοχής σε συνέχεια της πρόσκλησης με α/α 1469, Κωδ. ΣΑ Ε2751, (ΠΔΕ ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘΜ. ΈΡΓΟΥ 

2918 ΣΑΕ 275110090). Η  δαπάνη της σύμβασης θα βαρύνει επίσης και την με Κ.Α.: 63.7134.0001 σχετική 

πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο 

ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με 

εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 

άξονας προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»,  με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2860/05-04-2018 της 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΑΔΑ: 7ΖΠ2465ΧΙ8-ΦΩΓ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5001687. 

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των 

Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης 

και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή». Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: 

● Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Αυτόματης 

Ανάγνωσης Ενδείξεων Μετρητών (AMR- Automated Meter Reading) σε 4.970 θέσεις.   

● Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα) στον Κεντρικό Κόμβο όπου θα μεταφέρονται και θα επεξεργάζονται τα συλλεγόμενα δεδομένα.  

● Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, 

● Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα 

λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και 
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● Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής 

λειτουργίας και τεκμηρίωση. 

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες 

ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

διακηρυξης.  

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του συμβατικού 

αντικειμένου. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 32441100-7 και 32441200-8. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε είκοσι δυο (22) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

περιλαμβανομένου του ενός (1) έτους για την εγγύηση καλής λειτουργίας (7 μήνες για την παράδοση, 3 

μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος & 12 

μήνες για εγγύηση καλής λειτουργίας)..  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/9/2019 και ώρα 13:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr,  Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι προσβάσιμα στην ανωτέρω πλατφόρμα από 

την 20/8/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από την ίδια ως άνω 

ημέρα και ώρα.  

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην αναλυτική  διακήρυξη του διαγωνισμού.  

Τα έξοδα των δημοσιεύσεων  βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.megara.gr  

 

Μέγαρα, Ιούλιος 2019 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου 

 

Γρηγόριος Σταμούλης 

Δήμαρχος Μεγαρέων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.megara.gr/

		2019-08-07T13:01:37+0300




