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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Τίτλος προμήθειας «Ενεργειακός Συμψηφισμός
Εγκαταστάσεων Ύδρευσης με χρήση Α.Π.Ε.» με
αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση δύο
(2) φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος
1.499,6 kWp, (Αρ. Διακ.: 01/2022, ΑΣ: 154512)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.070.000,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Προτεραιότητας «Περιβάλλον»

Άξονας

CPV: 09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία,
09332000-5 - Ηλιακές εγκαταστάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει Ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
για την 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, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός και
Αξιοποίηση Α.Π.Ε. Εγκαταστάσεων Ύδρευσης στον Δήμο Κοζάνης».
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 10/2022 (ΑΔΑ Ψ3ΩΝΟΡΥΑ-Λ6Δ)
απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.070.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24 %.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία, 09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις.
Σχετική δέσμευση ανάληψης της δαπάνης Αρ. Πρ.: ΑΓΔ 00087/18-01-2022 ΑΔΑM:
22REQ009931934, ΑΔΑ: 6ΡΜΠΟΡΥΑ-ΣΞ4
Tα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της
προμήθειας. Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε.», πραγματοποιείται σε ποσοστό 91,57% (ήτοι
1.214.893,71€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στα πλαίσια της υπ. αριθμόν 1778/2021
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απόφασης ένταξης της πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Α.Π.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών – Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον»,
Πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΥΜΑΤΩΝ».
Η χρηματοδότηση για το υπολειπόμενο ποσοστό 8,43% (ήτοι 111.906,29 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) γίνεται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτές
και απορρίπτονται προσφορές για επιμέρους προσφερόμενα είδη ή εναλλακτικές προσφορές.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1303-2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17-032022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
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.
Η Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της
σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που ανέρχεται στο ποσό των 21.400,00
ευρώ.
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).
Επιπλέον της εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει
ελάχιστο χρόνο εγγύησης λειτουργίας προσφερόμενου εξοπλισμού ή συστήματος. Ειδικότερα
επί ποινής αποκλεισμού, ως ελάχιστος εγγυημένος χρόνος λειτουργίας για κάθε εξοπλισμό ή
σύστημα που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, ορίζονται οι ακόλουθοι:
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 Φωτοβολταϊκά panels: α) Εγγύηση κατασκευής κατ’ ελάχιστον 12 έτη, β) Εγγύηση απόδοσης:
αποδεκτή μείωση έως 97% της ονομαστικής ισχύος για το 1ο έτος και 0,65% για κάθε έτος των
24 επόμενων ετών. Ελάχιστη υπολειπόμενη ισχύς στο τέλος του 25ου έτους λειτουργίας ≥82,0%
της αρχικής ονομαστικής ισχύος.
 Μετατροπείς ισχύος (inverters): Εγγύηση κατ’ ελάχιστον 10 έτη
 Βάσεις φωτοβολταϊκών πλαισίων: Εγγύηση κατ’ ελάχιστον 20 έτη
 Σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και συλλογής δεδομένων Φ/Β εγκατάστασης :
Εγγύηση κατ’ ελάχιστον 2 έτη. Στο σύστημα περιλαμβάνεται ο επί μέρους εξοπλισμός αλλά και
το σύστημα στο σύνολο του
 Σύστημα CCTV: Εγγύηση κατ’ ελάχιστον 2 έτη
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyakozanis.gr και στη δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 31/01/2022
Οι ενδιαφερόμενοι για σχετικές πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,
(υπεύθυνη κα Σιώμου Καραπέτσα Αικατερίνη) στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Κοζάνης – Θεσ/νίκης,
50100 - Κοζάνη και στα τηλέφωνα, 24610 51548 και φαξ 24610 51550 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Κοζάνη 31 / 01 / 2022
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ
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