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Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού  για την προμήθεια 
εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου:« Conservation and quality assurance 

of municipal water in the cross border area” με το ακρωνύμιο “CIVILWATER”»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός προϋπολογισμού 230.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30/11/2014, σύμφωνα με 
την υπ' αριθμ. 6 μελέτη, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του 
προγράμματος 31/7/2015.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ (Π.Κ.Π. 
INTERREG IV Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013) και κατά 15% από 
Εθνικούς πόρους

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/07/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/07/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έδρα Δήμου Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, ΤΚ 57013

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέχρι τις 28/7/2014 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι προσφορές που 
υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Δήμου Ωραιοκάστρου, γραφείο 
προμηθειών και η παραλαβή της γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 
09.00 με 14.00 και μέχρι πριν 3 (τρείς) ημέρες της λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών όπου οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στο παραπάνω γραφείο και 
παραλαμβάνουν τη διακήρυξη. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να 
συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η 
Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της, πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη 
διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά 
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με 
επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την 5η ημέρα πριν από την καταληκτική 1
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι 23/7/2014 και ώρα 12.00 μ.μ. 

 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ επί της οδού 
Κομνηνών 76, στο Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 57013, την 28/7/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 
μ.μ.

 ΔΙΚΑΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:

α)Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (οικονομικός φορέας) που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό στον τομέα της προμήθειας εξοπλισμού, σχετικών με το αντικείμενο του 
παρόντος Διαγωνισμού 
β) Ενώσεις οικονομικών φορέων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, που 
ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού 
σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή 
Προσφορά.

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει σε € (ΕΥΡΩ) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι το ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
– 11.500,00 €).

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για 
Δράση 4.3 Δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού
Δράση 4.4 Σύστημα έξυπνης άρδευσης αστικού πρασίνου
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Conservation and quality assurance of municipal 
water in the crossborder area με το ακρωνύμιο “CIVILWATER” στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013».  

Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης της προμήθειας 
εξοπλισμού παρέχονται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.

                                                                                                                          Ο   Δήμαρχος

                                                                                                                  Σαραμάντος  Δημήτριος
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