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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: 1/2021
Ταχ. διεύθυνση: ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Πόλη: ΜΟΛΑΟΙ
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia
Ταχ. κωδικός: 23052
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: papageo@monemvasia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2732360542
Φαξ:  +30 2732360556
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.monemvasia.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.monemvasia.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: 1/2021
Ταχ. διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙ0
Πόλη: ΜΟΛΑΟΙ
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia
Ταχ. κωδικός: 23052
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: papageo@monemvasia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2732360542
Φαξ:  +30 2732360556
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.monemvasia.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

mailto:papageo@monemvasia.gr
https://www.monemvasia.gov.gr
https://www.monemvasia.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
mailto:papageo@monemvasia.gr
https://www.monemvasia.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Αριθμός αναφοράς: 1/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38411000 Υδρόμετρα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα των 
Κοινοτήτων Βελιών και Ταλάντων του Δήμου Μονεμβασιάς .
Αναλυτικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια, τοποθέτηση και ρύθμιση:
Εκατό οκτώ (108) παροχόμετρων μαγνητικής μετάδοσης DN 65 16at, με καπάκι, ελάχιστης ροής 0,65 (max) m3/
h και ροής υπερφόρτωσης τουλάχιστον 75 m3/h
Εκατό σαράντα τρία (143) παροχόμετρων μαγνητικής μετάδοσης DN 80 16at, με καπάκι, ελάχιστης ροής 1,00 
(max) m3/h και ροής υπερφόρτωσης τουλάχιστον 120 m3/h, και
Διακόσια πενήντα οκτώ (258) παροχόμετρων μαγνητικής μετάδοσης DN 100 16at, με καπάκι, ελάχιστης ροής 
(max) 1,50 m3/h και ροής υπερφόρτωσης τουλάχιστον 200 m3/h
Στο αντικείμενο της παρούσης σύμβασης περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση των φλαντζών 
και όλων των απαραίτητων μικροϋλικών σύνδεσης (υδραυλικά εξαρτήματα προσαρμογής, βίδες, παξιμάδια, 
μούφες σύνδεσμοι, λαιμοί κ.λ.π).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 254 609.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Βελλιές-Τάλαντα ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα των 
Κοινοτήτων Βελιών και Ταλάντων του Δήμου Μονεμβασιάς .
Αναλυτικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια, τοποθέτηση και ρύθμιση:
Εκατό οκτώ (108) παροχόμετρων μαγνητικής μετάδοσης DN 65 16at, με καπάκι, ελάχιστης ροής 0,65 (max) m3/
h και ροής υπερφόρτωσης τουλάχιστον 75 m3/h
Εκατό σαράντα τρία (143) παροχόμετρων μαγνητικής μετάδοσης DN 80 16at, με καπάκι, ελάχιστης ροής 1,00 
(max) m3/h και ροής υπερφόρτωσης τουλάχιστον 120 m3/h, και
Διακόσια πενήντα οκτώ (258) παροχόμετρων μαγνητικής μετάδοσης DN 100 16at, με καπάκι, ελάχιστης ροής 
(max) 1,50 m3/h και ροής υπερφόρτωσης τουλάχιστον 200 m3/h
Στο αντικείμενο της παρούσης σύμβασης περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση των φλαντζών 
και όλων των απαραίτητων μικροϋλικών σύνδεσης (υδραυλικά εξαρτήματα προσαρμογής, βίδες, παξιμάδια, 
μούφες σύνδεσμοι, λαιμοί κ.λ.π).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 254 609.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Έως τρεις (3) μήνες και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 206 του Ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που 
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του 
Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020 (Κωδικός ΟΠΣΣΑ 0022032270)

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
1.Οι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών, προηγούμενων του έτους διενέργειας 
του διαγωνισμού (2020-2019-2018-2017-2016), να έχουν εκτελέσει καλώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 
προμηθειών ανάλογου αντικειμένου
2.Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και να 
φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για τη διαχείριση ποιότητας

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/09/2021
Τοπική ώρα: 23:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 7 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/09/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΕΣΗΔΗΣ_www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Επιτροπή Διαγωνισμού

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

www.promitheus.gov.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μονεμβασίας – Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών
Ταχ. διεύθυνση: Δημαρχείο
Πόλη: Μολάοι
Ταχ. κωδικός: 230 52
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: papageo@monemvasia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2732360542
Φαξ:  +30 2732360556
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.monemvasia.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/08/2021

mailto:papageo@monemvasia.gr
https://www.monemvasia.gov.gr
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