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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την για την
υλοποίηση της προμήθειας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», με
βάση την με αρ. πρωτ. 7216/1-2-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ένταξης
της Πράξης ««Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας», στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, υποέργο της οποία
αποτελεί το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των υδάτινων
πόρων και εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων». Με την με αρ. πρωτ. 829/186-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η μεταφορά της Πράξης
««Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας», από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», με αριθ. Δ/ξης 68/04-01-2022, προϋπολογισθείσας δαπάνης: 507.298,88
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 409.112,00€,
ΦΠΑ: 98.186,88€).
Το αντικείμενο της παρούσας περίληψης διακήρυξης αφορά την :
 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία διατάξεων ρύθμισης
πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου που απαρτίζονται από:
Έναν (1) τοπικό σταθμό ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) που αποτελούνται
από ελεγκτή αυτόματης ρύθμισης της πίεσης, τη βαλβίδα ρύθμισης της
πίεσης (PRV), τον μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου με
μπαταρία, τους μετρητές πίεσης και του παρελκόμενου εξοπλισμού
σύνδεσης.
Έναν (1) τοπικό σταθμό μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ) που αποτελούνται από
ελεγκτή καταγραφής με μετάδοση δεδομένων, τον μετρητή πίεσης και
του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης.
Υπηρεσίες δημιουργίας απομονωμένης υδρευτικής ζώνης του δικτύου
ύδρευσης της περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας.
 Την προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες δεξαμενές του δικτύου
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της Αρχαίας Ολυμπίας, τεσσάρων (4) τοπικών σταθμών που
κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΔ (Τοπικός Σταθμός Δεξαμενών).
 Την προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένη βασική θέση του δικτύου
της Αρχαίας Ολυμπίας (που θα ορίσει η Υπηρεσία), ενός (1) σταθμού
μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου
που κωδικοποιείται με τον
χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου).
 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασύρματου συστήματος
αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R.) που
απαρτίζεται από:
Επτακόσιους (700) ηλεκτρονικούς υδρομετρητές ½’’, DN15, με
ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών.
Σύστημα ασύρματου δικτύου (Fixed Network) αποτελούμενο από
μονάδες επικοινωνίας (gateways), κεραίες, κλπ. για την ασύρματη
μεταφορά των δεδομένων των υδρομετρητών στον Κεντρικό Σταθμό
Ελέγχου.
Επικοινωνία, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM), των σταθμών
ΤΣΕΡΠ, ΤΣΥΧ, και ΤΣΕΠ με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.
Ειδικό λογισμικό διαχείρισης επικοινωνίας (network server) για τα
υδρόμετρα.
Ειδικό
λογισμικό
διαχείρισης
υδρομετρητών,
επεξεργασίας
(στατιστικής ανάλυσης) και εξαγωγής δεδομένων (application server)
και του υποσυστήματος διαλειτουργικότητας για σύνδεση των
μετρήσεων με υπάρχοντα ERP / Billing συστήματα της ΔΕΥΑ.
Την Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση των ανωτέρω Εφαρμογών και
Θέση σε Λειτουργία του Συστήματος.
 Την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης (site) εξυπηρέτησης καταναλωτών και
την φιλοξενία (Hosting) του site για δυο (2) έτη.
 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Κεντρικού
Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των
στοιχείων από τις νέες τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική
επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των
ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς
λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη
χάραξη στρατηγικής, την εκτίμηση πρόγνωσης της ζήτησης, την
υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.
Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου
(Φ.Σ.Ε.) με υπολογιστή τύπου laptop, που θα περικλείει όλες τις
εγκαταστάσεις και τα υποσυστήματα, με στόχο την λειτουργία των
εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του ΚΣΕ.
 Δεν είναι ευθύνη του Προμηθευτή τα κάτωθι:
Προμήθεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ σε κάθε σταθμό που
δεν έχει ήδη εγκατεστημένη τάση ΔΕΗ και αυτή απαιτείται ή
προβλέπεται.
Προμήθεια εξοπλισμού όπως αντλιών, χλωριωτών, και υλικών που δεν
αναφέρονται ρητά στα τεύχη.
Προμήθεια καρτών SIM και κόστος ασύρματων επικοινωνιών πλέον της
περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας.
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Έργα σχετικά με την κατασκευή ή διαμόρφωση κτιριακών χώρων για
τον ΚΣΕ.
για παρακολούθησης του ρυθμού πτώσης πίεσης) έτσι ώστε να
διαπιστωθεί η επιτυχής απομόνωσή της.
Λήψη αδειών από υπηρεσίες Δήμου (π.χ. Πολεοδομία) για
εγκατάσταση ερμαρίων και εργασίες στις θέσεις των τοπικών σταθμών
(αν απαιτείται).
Την άδεια και τη συνεννόηση με του καταναλωτές για την δυνατότητα
πρόσβασης στα σημεία τοποθέτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού
(σημεία τοποθέτησης υδρομέτρων).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και
ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης).
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το
σύνολο των παρεχόμενων ειδών που περιγράφονται.
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές από τους οικονομικούς
φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης στην
Ελληνική γλώσσα.
2. Συνολική διάρκεια: Δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένου της 3-μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας)
3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού: 08/02/2022
ημέρα Τρίτη και ώρα 22.00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται στις 15/02/2022 και ώρα 11:00.
Εγγύηση Συμμετοχής: Η οποία θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 8.183,00€
4. Τόπος Παράδοσης: Αρχαία Ολυμπία
5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για (10) μήνες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του
διαγωνισμού.
6. Τα ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται
στην υπ.αριθ. 68/04-01-2022 Διακήρυξη.
7. Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
8. Η χρηματοδότηση είναι ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους Τετρακοσίων εννέα
χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (409.112,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%
(98.186,88€) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ήτοι συνολικά
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (507.298,88€). Το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και
χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας

9. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ. 68/04-01-2022
Διακήρυξη.
10. Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
29/12/2021 ημέρα Τετάρτη.
11. Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ : 07/01/2022 ημέρα Παρασκευή, με αριθ.
συστήματος 151720.
12. Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ : 07/01/2022 ημέρα Παρασκευή.
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13. Αρμόδιο Όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ.
Ιωάννης Ρέντης Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ:
+30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
Η αριθ. 68/04-01-2022 διακήρυξη & η περίληψη της (προκήρυξη) θα αναρτηθεί
και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ : www.deyaao.gr

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπία

MΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

