
                                
 

        

    

         
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                        Αλεξάνδρεια,   10/01/2012 
        ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ                                                                 Αρ. Πρωτ.:         682 
        ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

          

             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
1. Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, προκθρφςςει ανοιχτό διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ τθσ «Ρρομικειασ 
και Εγκατάςταςθσ Συςτιματοσ Τθλεχειριςμοφ, Τθλελζγχου και Ραρακολοφκθςθσ Διαρροϊν του 
πόςιμου νεροφ τθσ ΔΕΥΑA Αλεξάνδρειασ», με προχπολογιςμό 792.900 ΕΥΩ πλζον ΦΡΑ. 
 
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν  τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ 
(Διακιρυξθ, Συγγραφι Υποχρεϊςεων κ.λ.π.) από τθν ζδρα του Διμου οδόσ Εκν. Αντιςτάςεωσ 42, 
Αλεξάνδρεια 59300, μζχρι τισ  27 /02/2012 και ϊρα 11:00πμ. Η διακιρυξθ διατίκεται δωρεάν και 
θ μελζτθ  με κόςτοσ 40,00 €. 
Ρλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2333350160, FAX επικοινωνίασ 2333023625, αρμόδια υπάλλθλοσ 
για επικοινωνία: Κα Κωταΐδου Σ.  
 
3. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ  05/03/2012, θμζρα Δευτζρα ϊρα 11:00 πμ. και το ςφςτθμα 
υποβολισ προςφορϊν είναι με αξιολόγθςθ προςφορϊν ςφμφωνα με τθν διακιρυξθ.  
 
4.  Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί 
1.Πλα τα αναγνωριςμζνα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά που αςκοφν 
επάγγελμα ςχετικό με το δθμοπρατοφμενο αντικείμενο, παρζχοντεσ εχζγγυα άρτιασ εκτζλεςθσ, 
εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι Επαγγελματικι Ζνωςθ.  
2. Ενϊςεισ καταςκευαςτϊν ι /  και προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά 
3. Συνεταιριςμοί καταςκευαςτϊν ι / και προμθκευτϊν 
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων αποτελεί ζνωςθ ι κοινοπραξία φυςικϊν ι/και νομικϊν 
προςϊπων απαιτείται ςυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου 
ςυςτινεται θ Ζνωςθ/Κοινοπραξία, αναγράφεται και οριοκετείται με ςαφινεια το τμιμα των 
εργαςιϊν που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, αναγράφεται το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ ςτθν αξία τθσ προμικειασ, δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ υπεφκυνο για 
το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, ορίηεται κοινόσ 
εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςι 
τθσ ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ο οποίοσ κα εξουςιοδοτείται να υπογράφει για λογαριαςμό 
τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό με το 
διαγωνιςμό ζγγραφο. 
Στο ςυμφωνθτικό κα πρζπει να προβλζπεται ότι τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ ευκφνονται 
ζκαςτοσ, ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο για τθν υλοποίθςθ τθσ 
προμικειασ. 
Για τθν περίπτωςθ κοινοπραξιϊν προμθκευτϊν, τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ ευκφνονται απζναντι 
ςτο Διμο Αλεξάνδρειασ εισ ολόκλθρο για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθ ςφμβαςθ ι από 
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το νόμο. Σθμειϊνεται ότι οι ενϊςεισ προμθκευτϊν εφόςον γίνουν ανάδοχοι του διαγωνιςμοφ 
υποχρεοφται να περιλθφκοφν τθν νομικι μορφι τθσ κοινοπραξίασ. 
 
Απαράβατοι όροι για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό των παραπάνω διαγωνιηομζνων είναι: 
α) Η ςφμπραξθ με οίκο καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ εξοπλιςμοφ Ρρογραμματιηόμενων 
Λογικϊν Ελεγκτϊν (P.L.C) και ςυςτθμάτων τθλελζγχου & τθλεχειριςμοφ SCADA διαχείριςθσ 
φδρευςθσ. Η ςφμπραξθ αυτι κα επιβεβαιϊνεται με ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, όπου κα αναφζρεται 
ρθτά ότι θ προμικεια των υλικϊν και ςυςτθμάτων κα γίνει από τον οίκο του παραπάνω 
ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ. 
Ο καταςκευαςτισ P.L.C. κα διακζτει επί ποινι αποκλειςμοφ: 

 Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο πιςτοποιθμζνο από 
επίςθμο οργανιςμό. 

Ο καταςκευαςτισ του λογιςμικοφ SCADA κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ: 

 Να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ΙSO 9001 ι ιςοδφναμο, 
πιςτοποιθμζνο από επίςθμο οργανιςμό. 

β) Η ςφμπραξθ με οίκο ανάπτυξθσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν και λογιςμικοφ επικοινωνιϊν. Η 
ςφμπραξθ αυτι κα επιβεβαιϊνεται με ιδιωτικό ςυμφωνθτικό , όπου κα αναφζρεται ρθτά ότι θ 
ανάπτυξθ του λογιςμικοφ, θ μελζτθ και θ κζςθ ςε λειτουργία, κα γίνει από τον οίκο ανάπτυξθσ 
λογιςμικοφ.  
Ο Οίκοσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ κα διακζτει επί ποινι αποκλειςμοφ: 

 Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο πιςτοποιθμζνο από 
επίςθμο οργανιςμό για μελζτθ, ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ λογιςμικοφ. 

 Εμπειρία ότι ζχει εκτελζςει τα τελευταία πζντε χρόνια μια τουλάχιςτον ςφμβαςθ 
ζργου Τθλελζγχου – Τθλεχειριςμοφ δικτφων φδρευςθσ με προχπολογιςμό 
τουλάχιςτον ίςο με το ιμιςυ του προχπολογιςμοφ του δθμοπρατοφμενου 
αντικειμζνου.  

γ) Οι παραπάνω οίκοι Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ εφαρμογϊν και λογιςμικοφ επικοινωνιϊν, 
καταςκευισ ι αντιπροςϊπευςθσ εξοπλιςμοφ Ρρογραμματιηόμενων Λογικϊν Ελεγκτϊν (P.L.C) και 
ςυςτθμάτων τθλελζγχου & τθλεχειριςμοφ SCADA διαχείριςθσ φδρευςθσ δφνανται να 
ςυνεργαςτοφν με περιςςότερουσ του ενόσ υποψθφίουσ. 

δ) Ο διαγωνιηόμενοσ κα διακζτει επί ποινι αποκλειςμοφ ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 
9001 ι ιςοδφναμο πιςτοποιθμζνο από επίςθμο οργανιςμό. 
 

ε) Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω ςυμπράξεισ και τα αντίςτοιχα ιδιωτικά ςυμφωνθτικά δεν 
απαιτοφνται όταν ςτο διαγωνιςμό ςυμμετζχει για το α, ο ίδιοσ ο οίκοσ καταςκευισ P.L.C ι ο 
αντιπρόςωπόσ του και ςυςτθμάτων τθλελζγχου & τθλεχειριςμοφ και για το β ο ίδιοσ ο οίκοσ 
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν & λογιςμικοφ επικοινωνιϊν.  

ςτ) Η προςκόμιςθ βεβαίωςθσ τραπεηϊν για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ διαγωνιηόμενθσ 
επιχείρθςθσ. Επαρκεί ωσ απόδειξθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ ζγγραφο τράπεηασ που δθλϊνει ότι 
ςυνεργάηεται με τον προςφζροντα και κα εξετάςει τθν αίτθςι του για χρθματοδότθςθ αν και 
εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ. Επαρκισ κεωρείται θ δανειολθπτικι ικανότθτα όταν ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 50% του προχπολογιςμοφ με ΦΡΑ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ για τθν οποία 
υποβάλλεται προςφορά. 
 
η) Η προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του διαγωνιηόμενου για το ολικό φψοσ του κφκλου 
εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 2008, 2009, 2010) 
ςυνοδευόμενεσ από αντίςτοιχουσ ιςολογιςμοφσ, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του 
ςυμμετζχοντα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του (εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για 
τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν). Ακροιςτικά ο κφκλοσ εργαςιϊν για τισ δθλοφμενεσ οικονομικζσ 
χριςεισ (2008+2009+2010) πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ του 1.000.000 €. 
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5. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 48.764 
ΕΥΩ με ιςχφ τουλάχιςτον πζντε (5) μθνϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο 
χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 120  θμζρεσ. 
 
6. Το ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μακεδονίασ – Θράκθσ 2007-
2013». Η Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ. 
Ρροκαταβολι δε κα χορθγθκεί. 
 
7. Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Αλεξάνδρειασ. 
                                                                   

                                                    
     Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ 

 
ΔΗΜΗΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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