
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  : 
Α) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Β)ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. 
 
 
Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης καλεί οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφορών,  για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας  : Α) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Β)ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΓΝΩΜΗΣ. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο  στο πρωτόκολλο της 
ΔΕΥΑΚΟΖΑΝΗΣ έως τη Παρασκευή 19/6/2020 και ώρα 13:00 και θα περιέχει : α) Τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής για τη τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας συμφώνα με τη παράγραφο 2   και β) την οικονομική πρόσφορα.    
 
1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 
 
Α) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Α1) Παραγωγή και διανομή ενημερωτικού έντυπου(60.0000 αντίτυπα ) στα πλαίσια 

της ενημέρωσης των καταναλωτών που θα διανεμηθεί σε δυο (2) φάσεις (2x30.000) 

με τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑ Κοζάνης, με διάσταση 10χ22 έγχρωμο σε χαρτί  

(μονόφυλλο). Η διάσταση θα οριστικοποιεί μετά την υπογραφή της σύμβασης. Α2)  

Δημιουργία και παραγωγή video  με στόχο τη προβολή του ιδιαίτερου χαρακτήρα 

και των οφελιών του έργου της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. Στη συγκεκριμένη δράση ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει: Ένα γενικό βίντεο παρουσίασης και 

προώθησης υψηλής ανάλυσης (HD, 4Κ) και θα προέρχεται από live γυρίσματα και 

διάρκειας  περίπου 2 λεπτά. Η διάρκεια θα οριστικοποιεί μετά την υπογραφή της 

σύμβασης. Α3) Προβολή σε 4 τοπικά ειδησεογραφικά site  με web banner 

διαστάσεων 300χ 250 για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.Τα τοπικά 

ειδησεογραφικά site  θα οριστικοποιηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Β)ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. 
Στο πλαίσιο των δράσεων και ενεργειών της Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, αυτή 

θα αναλάβει τη διεξαγωγή “Έρευνας Κοινής Γνώμης” απευθυνόμενη στους 

κατοίκους του Δήμου (Κοζάνης) με στόχο να καταγράψει τις απόψεις τους σχετικά 

με τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., τόσο στο παρόν, όσο και 

μελλοντικά. Η Έρευνα θα διεξαχθεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 

ατόμων/καταναλωτών στο Δήμο Κοζάνης. Το δείγμα θα σχεδιαστεί, έτσι ώστε, για 

κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, να αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας ελάχιστος 



αριθμός ατόμων, που να επιτρέπει τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση για την 

εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων (με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας της 

ESOMAR). Παρόμοια  μέριμνα θα υπάρξει και για την επεξεργασία και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων με βάση τα άλλα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων, όπως 

φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο κτλ.  Η έρευνα θα διεξαχθεί μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων και χρήσης δομημένου ερωτηματολόγιου. Το ερωτηματολόγιο θα 

περιέχει μέχρι 25 ερωτήσεις “κλειστού” και “ανοικτού” τύπου, πέραν των 

δημογραφικών στοιχείων των ερωτώμενων (φύλο, ηλικία, γεωγραφική περιοχή 

κατοικίας, μορφωτικό επίπεδο κτλ.). ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας η εταιρία θα παραδώσει, στατιστικώς επεξεργασμένα και επαρκώς 

σχολιασμένα τα ευρήματα της έρευνας (σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή), ενώ θα 

είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, σε τόπο και χρόνο της επιλογής της.  

 
2) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία, θα π

ρέπει :  α.  Να  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο 

 των  προς  παροχή υπηρεσιών/ εργασιών και να διαθέτουν Πιστοποιητικό 

Εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο που τηρείται  στο κράτος – μέλος εγκατάστασης 

του υποψηφίου Οικονομικού Φορέα.   Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους    ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016.  Εφόσον  οι  οικονομικοί  

φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  μέλη  συγκεκριμένου  

οργανισμού  για  να  μπορούν  να  παράσχουν  τη  σχετική  υπηρεσία  στη  χώρα  

καταγωγής  τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι  μέλη  του  εν  λόγω  οργανισμού  21  ή  να  

τους  καλέσει  να  προβούν  σε  ένορκη  δήλωση  ενώπιον  συμβολαιογράφου 

σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην  περίπτωση  

οικονομικών φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ) ή  σε  τρίτες  χώρες που  προσχωρήσει  στη ΣΔΣ, 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  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  θα  

πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  επαγγελματικό  μητρώο,  εφόσον,  

κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  απαιτείται  η  εγγραφή τους για την υπό ανάθεση 

υπηρεσία. β. Να υλοποιούν η να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 6 έργα κατά το 

παρελθών  με αντικείμενο σχετικό. Τουλάχιστον 3 έργα να είναι σε αντίστοιχους 

φορείς       (ΔΕΥΑ) και ένα από αυτά να περιλαμβάνει και έρευνα κοινού.  Τα έργα 



του υποψήφιου οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιληφθούν σε πίνακα. Οι 

φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν σε 

ισχύ Πιστοποίηση  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, 

από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς  Πιστοποίησης  Επίσης να διαθέτουν 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 ή ισοδύναμο, από  

διαπιστευμένους  προς  τούτο Φορείς  Πιστοποίησης  σύμφωνα  με  τους όρους  

που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του 

Ν.3688/2008 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/05.08.2008) σε συνδυασμό  με τις διατάξεις του Π.Δ. 

261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του  

ευρύτερου  δημοσίου  τομέα  από  τα  έντυπα  και  τα  ηλεκτρονικά  μέσα  

ενημέρωσης  (Φ.Ε.Κ.186/Α΄/  23.09.1997) . Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  

χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  

οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  μέσο  γενικό  ετήσιο  κύκλο  

εργασιών  για  την τελευταία τριετία (2016, 2017, 2018) μεγαλύτερο από 30.000 €)  

   

 

   

 


