ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ (Ε3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020»
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» µε
συγχρηµατοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και συγκεκριµένα από την ΣΑ 2019ΣΕ08210027 της ΣΑΕ 082/1

Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
Υποµέτρο 4.3: « Στήριξη για επενδύσεις σε υποδοµές που συνδέονται µε την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισµό ή την προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας,
∆ράση 4.3.1. «Υποδοµές Εγγείων Βελτιώσεων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Του έργου της Πράξης:
«ΑΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΗΣΙΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»
Ο κωδικός ΟΠΣΑΑ του έργου είναι 0011381860 και πρόκειται για το Υποέργο 1 µε τίτλο:

«Συστήµατα Εκσυγχρονισµού, Εξοικονόµησης Νερού και Ενέργειας
των ∆ικτύων Άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Νησιού Ηµαθίας»

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1.

Επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας της Αναθέτουσας
Αρχής
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων/Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/∆ιεύθυνση Τεχνικών
Έργων και Αγροτικών Υποδοµών, ∆ιεύθυνση: Αχαρνών 381 & ∆εστούνη 2 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11143, Τηλ. 2102125886, 210 2125881, 210 2125882, Fax: 210 2125889, email: ankaravaka@minagric.gr,
li93u009@minagric.gr, li210u052@minagric.gr αρµόδιοι υπάλληλοι: Άννα Καραβάκα, Ευαγγελία Κουκλινού,
Φώτης Καποτέλης.

Ι.2

Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύµβασης
Ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για απεριόριστη, πλήρη, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1

Τίτλος:
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΆΡ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ»

II.2

Σύντοµη περιγραφή - γενικά χαρακτηριστικά του έργου:
Το φυσικό αντικείµενο του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ» αφορά την προµήθεια και
εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισµού τηλεελέγχου-τηλεχειρισµού, ορθολογικής διαχείρισης και
εξοικονόµησης νερού και ενέργειας στο σύνολο του αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
και αποτελείται από τα παρακάτω µέρη:
1. Ένα (1) σύστηµα αυτοµατισµού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισµού δικτύου άρδευσης, το οποίο
περιλαµβάνει:
• 3 Τοπικούς Σταθµούς Άρδευσης (ΤΣΑ), 35 Σηµεία Μέτρησης Παροχής (κλειστού) αγωγού
(ΣΜΠΑ), 25 Σηµεία Μέτρησης Παροχής Ανοιχτής ∆ιώρυγας (ΣΜΠΑ∆) επί κεντρικής και
δευτερευουσών διωρύγων για την παρακολούθηση όλων των κρίσιµων παραµέτρων (παροχή,
πίεση, στάθµη) στις υποδοµές του αρδευτικού δικτύου στον ΤΟΕΒ ΝΗΣΙ ΗΜΑΘΙΑΣ.
• Έναν (1) Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα περιλαµβάνει υποσυστήµατα και εφαρµογές
(Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου SCADA, µοντέλο προσοµοίωσης)
• Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) τηλεµετρικού Αγρο-µετεωρολογικού
Σταθµού δικτύου.
• Ένα (1) Φορητό Σταθµό Ελέγχου (ΦΣΕ).
2. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 229 ηλεκτρικών υδροστοµίων.

3.

4.
5.

6.

Ο ΚΣΕ θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα και εφαρμογές:
α) Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου SCADA που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων
των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους µε σκοπό την
άµεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση του συστήµατος υπό καθεστώς
λειψυδρίας, την ανάλυση δεδοµένων για διαχείριση των αποθεµάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την
πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.
β) Την κατάρτιση και εφαρµογή ενός κατάλληλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτοµερούς µοντέλου
προσοµοίωσης και τον επανασχεδιασµό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών µε στόχο
τη βελτίωση της τροφοδοσίας, την υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης εναλλακτικών
λύσεων µε ένα ορθολογικότερο σύστηµα άρδευσης.
∆ίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των Τοπικών Σταθµών Άρδευσης και των υδροστοµίων
µε τον ΚΣΕ αποτελούµενο από το απαραίτητο υλικό και λογισµικό επικοινωνίας.
∆οκιµαστική λειτουργία του συνολικού συστήµατος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήµατα
λειτουργία του για διάστηµα δύο (2) µηνών, από την ηµεροµηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί
εικοσιτετραώρου βάσεως, µε ταυτόχρονη τήρηση των προγραµµάτων ελέγχου, µετρήσεων και
συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία
Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστηµα της 2µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας
στη λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές και στην τήρηση προγραµµάτων µετρήσεων κλπ της
προµήθειας, καθώς και ο εφοδιασµός µε τα αντίστοιχα πλήρη προγράµµατα, βιβλία, εγχειρίδια,
καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθµη και µακρόχρονη λειτουργία του
συστήµατος.

II.3

Εκτιµώµενη αξία:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3.252.860,00 Ευρώ (ΦΠΑ 780.686,40 ευρώ)
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" µε
συγχρηµατοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνικούς Πόρους και συγκεκριµένα από την ΣΑΕ 082/1. Ο
κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011381860 και ο κωδικός ΣΑΕ: 2019ΣΕ08210027.

II.4

Κωδικός CPV:
Οι Κωδικοί CPV του υποέργου είναι: 32441100-7 «Τηλεµετρικό Σύστηµα Παρακολούθησης»,
32441200-8 «Εξοπλισµός τηλεµετρίας και ελέγχου»,
43323000-3 «Εξοπλισµός άρδευσης»,
38411000-9 «Υδρόµετρα» και
38127000-1 «Μετεωρολογικοί σταθµοί».

II.5

Κριτήριο ανάθεσης:
Το κριτήριο ανάθεσης βάσει του οποίου, θα γίνει η ανάθεση της Σύµβασης είναι η «πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµή»

II.6

∆ιάρκεια σύµβασης:
∆ώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης.

II.7

Τόπος προµήθειας:
Αρδευτικό δίκτυο Τ.Ο.Ε.Β Νησίου Ηµαθίας.
(Κωδικός NUTS: EL521)

Τµήµα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής
III.1.1 Άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. Οι
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος
µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.
III.1.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς κατά την
υποβολή της οικονοµικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον
α) Βεβαίωση Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόµενης επιχείρησης. Επαρκεί ως
απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται µε τον
προσφέροντα και θα εξετάσει αίτησή του για χρηµατοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Από το
έγγραφο αυτό θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι διατίθεται στον οικονοµικό φορέα ποσοστό 30% του
προϋπολογισµού της µελέτης (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 975.858,00€ για χρηµατοδότηση και πιστοδοτήσεις ώστε
να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της ∆ιακήρυξης και ποιο
ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές.
β) Τεκµηρίωση µέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες δηλούµενες
οικονοµικές χρήσεις. Ο γενικός µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δηλούµενες οικονοµικές χρήσεις
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 30% του προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. και να µην έχει για τις τρεις
(3) τελευταίες δηλούµενες οικονοµικές χρήσεις αρνητικό αποτέλεσµα του ισολογισµού περισσότερες από
µία φορά.

Σε περίπτωση Ένωσης προµηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν
από όλα τα µέλη τους. Σε περίπτωση Ένωσης προµηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία
τεκµηρίωσης της οικονοµικής ικανότητας µπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης ή
της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα κατά
χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµου τριών (3) ισολογισµών, υποβάλλει τους
ισολογισµούς εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.
III.1.3 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να έχουν:
α) Εµπειρία εκτέλεσης την τελευταία πενταετία τριών (3) τουλάχιστον εφαρµογών σε αντίστοιχα και
παρόµοια έργα τηλεχειρισµού-τηλεελέγχου δικτύων άρδευσης ή ύδρευσης µε τη χρήση
Προγραµµατιζόµενων Λογικών Ελεγκτών (PLC), όπου το κάθε έργο περιλαµβάνει έναν (1) Κεντρικό
Σταθµό Ελέγχου και τουλάχιστον είκοσι (20) Εγκαταστάσεις Ελέγχου (ΤΣΑ-ΣΜΠΑ-ΣΜΠΑ∆) όπως
περιγράφεται στην παρ. 1, περ. α του άρθρου 1.3 της διακήρυξης και έχει ελάχιστο αθροιστικό
προϋπολογισµό το 30% της πράξης χωρίς ΦΠΑ. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή/και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα
οριστικής παράδοσης-παραλαβής των συστηµάτων του έργου.
β) Εµπειρία εκτέλεσης την τελευταία πενταετία µίας (1) τουλάχιστον εφαρµογής σε αντίστοιχα και
παρόµοια συστήµατα εγκαταστάσεων άρδευσης. Η εφαρµογή θα περιλαµβάνει τουλάχιστον εκατό (100)
σηµεία ελέγχου εγκαταστάσεων άρδευσης. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης του δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή/και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής
παράδοσης-παραλαβής των συστηµάτων του έργου.
γ)Οργανόγραµµα προσωπικού που θα απασχοληθεί µε το προσφερόµενο σύστηµα και περιγραφή
καθηκόντων για κάθε θέση εργασίας, είτε είναι ολικής, είτε µερικής απασχόλησης (βάσει Παραρτήµατος VI
της διακήρυξης) - Πίνακας Μελών Οµάδας ∆ιαγωνιζοµένων).
Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ή να συνεργάζονται µε ευθύνη τους, τουλάχιστον
µε το παρακάτω στελεχιακό δυναµικό (διευθυντικό και τεχνικό προσωπικό), το οποίο θα είναι υπεύθυνο
για την εκτέλεση της ζητούµενης προµήθειας, το οποίο θα διαθέτει και τη σχετική εµπειρία στο αντικείµενο
της προµήθειας, όπως περιγράφεται στην παρ. 1, περ. α του άρθρου 1.3 της διακήρυξης:
• ∆ύο (2) τουλάχιστον ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο –
Μηχανολόγο Μηχανικό.
• ∆ύο (2) µηχανικούς αυτοµατισµού ΤΕ.
Οι απαιτήσεις που ζητούνται αποδεικνύονται µε τα µέσα απόδειξης του µέρους Β΄ του Παραρτήµατος ΧΙΙ
του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα
που ορίζονται στο παράρτηµα XII και II στοιχείο στ) της 2014/24/ΕΕ ή µε τη σχετική επαγγελµατική
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν αυτοί θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
ΤΜΗΜΑ IV : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
IV.1

Προθεσµία παραλαβής των προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 17/05/2021 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ.

IV.2 Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δέκα (10)
µηνών από την από επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
IV.3 Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει
στις 24/05/2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:000 π.µ. (Tοπική ώρα).
Η ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά» θα
οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 3 της ∆ιακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
V.1

Απαιτούµενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων, πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά
(65.057,20€).
Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ της διακήρυξης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι, η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει, τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς της παρ. 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί, πριν την λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν την λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο
72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Ο προµηθευτής µετά το πέρας της δοκιµαστικής λειτουργίας και την οριστική παραλαβή υποχρεούται να
παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 100.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αναφέρεται στην παρ.
4.1.2 της διακήρυξης και διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) µηνών και µέγιστο σαράντα (48)
µηνών, όπως αναφέρεται στην παρ. 6.6 της διακήρυξης, τόσο για τα επιµέρους τµήµατα που απαρτίζουν
το προσφερόµενο σύστηµα όσο και για το σύνολο του συστήµατος

V.2

Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 – 198 (Κτίριο Κεράνης)
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
18233 ΕΛΛΑ∆Α
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-procurement.gr
∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο :http://www.aepp-procurement.gr
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 39/2017 (64/Α΄).
Σηµείωση:
Η προκήρυξη της Σύµβασης απεστάλη στη Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της ΕΕ στις 29/03/2021.

Αθήνα, 11-02-2021

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών έργων και Αγροτικών Υποδομών
α/α

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δ/ΝΣΗ Τ.Ε.και Α.Υ.Υπ.Α.Α.Τ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

