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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧETEΥΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) 

Βέροια 26-01-2022 

Αρ.Πρωτ. 197 

ΑΔΑ: Ρ5ΧΔΟΛΠ9-ΔΛΚ 

ΑΔΑΜ: 22PROC009965543 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω 
των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.093.600,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, 
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. Απόφαση ΔΣ 15/2022.  

Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα Προτεραιότητας 
«Περιβάλλον», βάσει της με αρ. πρωτ. 23785/4.06.2021 απόφασης ένταξης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων 
Διαχείρισης Ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Βέροιας». CPV: 32441200-8 
Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται για την ανάθεσή 
της σε τμήματα ή ομάδες. Γίνονται αποδεκτές προσφορές για την εκτέλεση του συνόλου του 
αντικειμένου της και για όλα τα στάδια αυτών. 

Γεωγραφικός προσδιορισμός: EL 521 (Νομός Ημαθίας). 

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. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 154580 
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Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, και Ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα 
σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
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και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Κάθε προσφορά, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, η οποία για το σύνολο ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 41.872,00 €, ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα 
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
26/05/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αρ. ENOTICES-
ECAS_n002t66u/2022-013287 και ημερομηνία δημοσίευσης την 31/01/2022 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στον ελληνικό τοπικό τύπο, όπως προβλέπεται στις σχετικές 
διατάξεις. Η δαπάνη των εν λόγω δημοσιεύσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η παρούσα προκήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη 
του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον διαδικτυακό τόπο ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 
(WWW.EPROCUREMENT.GOV.GR), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑ Βέροιας : 
www.deyav.gr 

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, με στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής 
προσφοράς και της τιμής. 

Η βαθμολογία της Τεχνικής προσφοράς θα στηρίζεται στα παρακάτω κριτήρια: Κ1: Τεχνικά 
Στοιχεία Προσφοράς κατά 85% - Κ2: Εκπαίδευση–Τεκμηρίωση κατά 5% - Κ3: Συντήρηση-
Υποστήριξη-Δοκιμαστική Λειτουργία κατά 10%, και αναλυτικότερα όπως αναφέρεται στα τεύχη 
της διακήρυξης. 

Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα ενός (1) έτους από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Για την πλήρη ενημέρωση των διαγωνιζόμενων είναι υποχρεωτική η επιτόπου επίσκεψη στο 
έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη. 

Τόπος εκτέλεσης/παράδοσης: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, από την Τεχνική 
Διεύθυνση της ΔΕΥΑ Βέροιας (κ. Δάσκαλος Δημήτριος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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Για τη ΔΕΥΑ Βέροιας 

    Ο Πρόεδρος Δ.Σ 
 
 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
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