EE/S S30
12/02/2021
71945-2021-EL

21PROC008143371 2021-02-15
1/6

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71945-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Βέροια: Εξοπλισμός άρδευσης
2021/S 030-071945
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Ημαθίας - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ημαθίας
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Στρατού 72
Πόλη: Βέροια
Κωδικός NUTS: EL521 Ημαθία
Ταχ. κωδικός: 591 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Βασίλειος Τεμιρτζόγλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtei@imathia.pkm.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2331353603
Φαξ: +30 2331353650
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://imathia.pkm.gov.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

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

Τίτλος:
Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας - τηλεελέγχου διαρροών δικτύου άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
43323000 Εξοπλισμός άρδευσης

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Στόχος της πράξης είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών μεταφοράς, διανομής και εφαρμογής του νερού
στο αρδευτικό δίκτυο, η ακριβής εκτίμηση των αναγκών σε νερό άρδευσης των καλλιεργειών με τη βοήθεια
φυτικών συντελεστών προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, η διερεύνηση σχέσεων νερού - απόδοσης
καλλιεργειών, ο εντοπισμός των περιόδων που επηρεάζουν τόσο την τελική απόδοση όσο και τη διαμόρφωση
τής ποιότητας των προϊόντων, η συνεχής παρουσία των τεχνικών του δικαιούχου και η ανάπτυξη αρδευτικής
συνείδησης των αγροτών, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης.
H προμήθεια περιλαμβάνει:
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Άρδευσης (Τ.Σ.Ε.Α.), ενός (1) Σημείου
Μέτρησης Παροχής Ανοιχτής Διώρυγας (Σ.Μ.Π.Α.), ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και ενός (1)
τηλεμετρικού αγρο-μετεωρολογικού σταθμού δικτύου. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία
του συνολικού συστήματος για τρεις (3) μήνες και εκπαίδευση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του
δικαιούχου.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 774 021.54 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
32441100 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης
32441200 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
38127000 Μετεωρολογικοί σταθμοί
42122430 Φυγοκεντρικές αντλίες

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL521 Ημαθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τόποι αντλιοστασίων:
α) Πατρίδα·
β) Ταγαροχώρι·
γ) Διαβατό·
δ) Μέση·
ε) Άμμος.
Σημείο Μέτρησης Παροχής Τριπόταμο και Α.Σ. Ταγαροχωρίου: Φρεατοδεξαμενή διασταύρωσης Λαζοχωρίου.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η προτεινόμενη πράξη άρδευσης στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών άρδευσης του δικαιούχου,
εξετάζοντας τρόπους αποτελεσματικής αξιοποίησης και εξοικονόμησης των υδατικών πόρων, μέσω του
αυτοματοποιημένου ελέγχου και της μείωσης του μη-ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα μεταφοράς / διανομής
νερού με τέτοιον τρόπο, ώστε να επέρχεται ποσοστιαία μείωση τού συνόλου των απωλειών νερού στα δίκτυα,
τόσο των φαινόμενων όσο και των πραγματικών. Στόχος της πράξης είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών
μεταφοράς, διανομής και εφαρμογής του νερού στο αρδευτικό δίκτυο, η ακριβής εκτίμηση των αναγκών σε νερό
άρδευσης των καλλιεργειών με τη βοήθεια φυτικών συντελεστών προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, η
διερεύνηση σχέσεων νερού - απόδοσης καλλιεργειών, ο εντοπισμός των περιόδων που επηρεάζουν τόσο την
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τελική απόδοση όσο και τη διαμόρφωση τής ποιότητας των προϊόντων, η συνεχής παρουσία των τεχνικών του
δικαιούχου και η ανάπτυξη αρδευτικής συνείδησης των αγροτών, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης.
Στόχος του δικαιούχου είναι να προχωρήσει σε δράσεις, ώστε:
1) να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών άρδευσης, εξασφαλίζοντας:
— επάρκεια ποσότητας νερού,
— επαρκή πίεση νερού·
2) να διασφαλιστεί η απαιτούμενη παροχή, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και μεγιστοποιώντας τη σωστή
διαχείριση, με βάση την σωστή ένταξη σε διαχειριστικό μοντέλο έργων και επενδύσεων του Π.Α.Α. 2014 - 2020.
Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:
— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Άρδευσης (Τ.Σ.Ε.Α.)
και ενός (1) Σημείου Μέτρησης Παροχής Ανοιχτής Διώρυγας (Σ.Μ.Π.Α.), για την παρακολούθηση όλων των
κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου του δικαιούχου. Μέσω
των σταθμών αυτών, θα υπάρχει παρακολούθηση των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα
για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Τεχνική Υπηρεσία του δικαιούχου θα οδηγηθεί
στην αποδοτικότερη λειτουργία της, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κόστος σπατάλης νερού,
— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) στον
δικαιούχο. Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις
εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των
Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Άρδευσης σε μια ενιαία βάση λήψης των σημάτων,
— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) τηλεμετρικού αγρο-μετεωρολογικού σταθμού
δικτύου, με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από τη συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στη γεωργία ακριβείας και κυρίως, στον τομέα της άρδευσης, για την εξοικονόμηση αρδευτικού
νερού,
— δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία
του για διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου
βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα
παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία του δικαιούχου, και
— εκπαίδευση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του δικαιούχου, κατά το διάστημα της 3μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, τη συντήρηση, τις επισκευές και την τήρηση προγραμμάτων
μετρήσεων κ.λπ. της προμήθειας, καθώς και εφοδιασμός του με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία,
εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες, για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του
συστήματος.
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
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 774 021.54 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές
που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»,
Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική
Ανάπτυξη της ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., από τη ΣΑ 082/1.
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:
Αναφέρονται στη διακήρυξη.

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

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Αναφέρονται στη διακήρυξη.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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: 31/03/2021
Τοπική ώρα: 10:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/04/2021
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Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Π.Ε. Ημαθίας.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής 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 τής 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα
(10) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα, μέσω της
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας τής αναθέτουσας αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής.

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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