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Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Παιονίας (ΔΕΥΑΠ) προκηρύσσει διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το Άρθρο 327 του Ν.
4412/2016 για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υπηρεσία: «Παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΥΑ Παιονίας, για την υλοποίηση του
έργου «Sustainable management of cross-border water resources (Βιώσιμη
διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων)».
1. Αναθέτουσα Αρχή - Κύρια Δραστηριότητα
Επωνυμία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (ΔΕΥΑΠ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πλάτωνος 1

Πόλη

Πολύκαστρο

Ταχυδρομικός Κωδικός

61200

Τηλέφωνο

23430 20040

Φαξ

23430 20302

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

deyapaionias@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μεράκης Εμμανουήλ

-

Πλάτωνος 1, Τ.Κ. 61200, Πολύκαστρο
Τηλ. & Φαξ: 23430 20040 & 23430 20302
Email: deyapaionias@gmail.com
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.deyapaionias.gr/

Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας
(Δ.Ε.Υ.Α.Π) και η κύρια δραστηριότητά του είναι η ύδρευση και η αποχέτευση του Δήμου
Παιονίας.
2. Περιγραφή προκηρυσσόμενων υπηρεσιών και προϋπολογισμός
Η παρούσα σύμβαση αφορά την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΥΑ Παιονίας, για την υλοποίηση του έργου
«Sustainable management of cross-border water resources (Βιώσιμη διαχείριση των
διασυνοριακών υδάτινων πόρων)» με παραδοτέα: Π.1.4.2. Αναφορές διαχείρισης έργου
(project management reports), Π.1.4.3. Συντονιστική συνάντηση έργου (project coordination
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meeting), Π.2.4.2. Επικοινωνιακό πακέτο έργου (project communication package), Π.2.4.3.
Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου (project website development), Π.2.4.4. Δημόσιες εκδηλώσεις
(public events), Π.4.4.2. Σεμινάρια κατάρτισης (training courses)
Το πλήρες αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης. Το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου παραμένει αμετάβλητο κατά την διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 337 του Ν.4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων
εξήντα ευρώ (31.660,00€) πλέον ΦΠΑ 24% - επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ
και σαράντα λεπτά (7.598,40€ ), ήτοι συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (39.258,40€)
και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η αξία του Φ.Π.Α. της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί
από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας.
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Συνοπτικός Διαγωνισμός Σύμβασης Υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, όπως αυτή θα προκύψει από την βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης
και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/2019 Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας.
Λόγω της ενιαίας προσέγγισης υλοποίησης του έργου Aqua-M II, της αλληλουχίας και των
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων του, των κοινών χαρακτηριστικών
και των κοινών απαιτήσεων υλοποίησης των επιμέρους παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων
των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται, κρίθηκε σκόπιμη η υποβολή προσφορών για το
σύνολο του υπό ανάθεση έργου, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της συνολικής
διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης των επιμέρους παραδοτέων.
4. Χρόνος και τόπος παράδοσης
Το έργο θα διαρκέσει από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 01.04.2020. Η υποβολή
των παραδοτέων θα γίνεται στην έδρα του Αναθέτοντος Φορέα.
5. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και γ) οποιαδήποτε δικαιούχο χώρα του Μηχανισμού
Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2014, σχετικά με τους ειδικούς κανόνες
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ). Ο κάθε
διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει, στο έντυπο της αίτησης του, την χώρα της οποίας είναι
πολίτης, παρουσιάζοντας τη συνήθη απόδειξη της ιθαγένειας δυνάμει/ της εθνικής νομοθεσίας
του. Ο ανωτέρω κανόνας δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό των αναδόχων που επιλέγονται
μέσα από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και που νόμιμα απασχολεί ο ανάδοχος με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Συνεπώς το προσωπικό που έχει προσληφθεί ή άλλως νομίμως
απασχολείται από τον επιλέξιμο ανάδοχο μπορεί να έχει οποιαδήποτε εθνικότητα.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
Τέλος, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις
ποιοτικής συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.
6. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της δικτυακής πύλης του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr,
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της δικτυακής πύλης του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr , της ιστοσελίδας της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας www.deyapaionias.gr και της
ιστοσελίδας του Δήμου Παιονίας http://paionia.gov.gr/.
7. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για τμήμα του αντικειμένου της
σύμβασης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29-11-2019 και ώρα 09.59
π.μ. στην έδρα του Αναθέτοντος Φορέα (Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Παιονίας (ΔΕΥΑΠ), Πλάτωνος 1, ΤΚ. 61200, Πολύκαστρο).
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν
φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Ως ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29.11.19 και ώρα 10.00 π.μ.
στην έδρα του Αναθέτοντος Φορέα.
9. Ισχύς των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
10. Πληροφορίες
Πληροφορίες είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τη διαδικασία που ρητώς περιγράφεται στην
παράγραφο 2.1.2 & 2.1.3 της διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας

Καραθόδωρος Χρήστος

