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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64352-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κοζάνη: Ηλιακές εγκαταστάσεις
2022/S 025-064352
Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
Αριθμός ταυτοποίησης: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
Ταχ. διεύθυνση: 2ο ΧΙΛ ΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ
Κωδικός NUTS: EL531 Γρεβενά, Κοζάνη / Grevena, Kozani
Ταχ. κωδικός: 50100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΘ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: stoliop@deyakoz.gr
Τηλέφωνο: +30 2461051537
Φαξ: +30 2461051550
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deyakozanis.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.deyakozanis.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 η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
«Ενεργειακός Συμψηφισμός Εγκαταστάσεων Ύδρευσης με χρήση Α.Π.Ε.» και αντικείμενο την προμήθεια και
εγκατάσταση δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 1.499,6 kWp

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09332000 Ηλιακές εγκαταστάσεις

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
επιλογή αναδόχου προμήθειας με τίτλο «Ενεργειακός Συμψηφισμός Εγκαταστάσεων Ύδρευσης με χρήση
Α.Π.Ε.» και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος
1.499,6 kWp,

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 070 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09331200 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL531 Γρεβενά, Κοζάνη / Grevena, Kozani
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
στις θέσεις ΚΖΝ102_Ε1 και ΚΖΝ102_Ε2, αμφότερα αγροτεμάχια του Δήμου Κοζάνη, 50100 Κοζάνη

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 1.499,6 kWp,Ο ανάδοχος
υποχρεούται να παραδώσει τις δύο φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις πλήρως, εγκατεστημένες, συνδεδεμένες
με το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ και σε λειτουργία υπό καθεστώς εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ή
ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της αναλυτικής διακήρυξης, στις θέσεις ΚΖΝ102_Ε1
και ΚΖΝ102_Ε2, αμφότερα αγροτεμάχια του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, σε δώδεκα (12) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης (11 μήνες προμήθεια – εγκατάσταση του συνολικού συστήματος και 1 μήνα
δοκιμαστικής λειτουργίας αυτού).

II.2.5)

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

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της διακήρυξης

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόμιμα στη Ελλάδα
ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την προμήθεια
εξοπλισμού παρόμοιου με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, Κοινοπραξίες Προμηθευτών ή Ενώσεις
Προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί
σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα 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: 13/03/2022
Τοπική ώρα: 23:59

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/03/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr

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
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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: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198,
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
Ταχ. διεύθυνση: 2ο ΧΙΛ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ
Ταχ. κωδικός: 50100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyakoz@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2461051537
Φαξ: +30 2461051550
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.deyakozanis.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/01/2022
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