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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310789-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μέγαρα: Φωτιστικά οδών
2019/S 127-310789
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Δήμος Μεγαρέων
Χρ. Μωραΐτη και Γ. Μαυρουκάκη
Μέγαρα
191 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Καραντώνη
Τηλέφωνο: +30 2296081905
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies.megara@gmail.com
Φαξ: +30 2296081905
Κωδικός NUTS: EL30
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.megara.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

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

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Τοπική αυτοδιοίκηση

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

Τίτλος:
Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων
(οδοφωτισμός), στον Δήμο Μεγαρέων (επαναπροκήρυξη).

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34993000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες
II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός), στον Δήμο Μεγαρέων και περιλαμβάνει:
1) την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων
(οδοφωτισμός)·
2) την προμήθεια των κατάλληλων λαμπτήρων / φωτιστικών / υλικών υψηλής τεχνολογίας και ενεργειακής
απόδοσης, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων·
3) την προμήθεια υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του «Συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού ελέγχου ενέργειας και έξυπνης πόλης»·
4) την παροχή υπηρεσιών, για τη λειτουργία και συντήρηση, προγραμματισμένη και έκτακτη, του συστήματος
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 635 893.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50232100
45316110
32441200

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Μεγαρέων.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός), στον Δήμο Μεγαρέων και περιλαμβάνει:
1) την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων
(οδοφωτισμός)·
2) την προμήθεια των κατάλληλων λαμπτήρων / φωτιστικών / υλικών υψηλής τεχνολογίας και ενεργειακής
απόδοσης, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων·
3) την προμήθεια υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του «Συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού ελέγχου ενέργειας και έξυπνης πόλης»·
4) την παροχή υπηρεσιών, για τη λειτουργία και συντήρηση, προγραμματισμένη και έκτακτη, του συστήματος
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

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: 10 635 893.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
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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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δίδεται δικαίωμα προαίρεσης, έως και το 20 % επί του προϋπολογισμού τής προηγούμενης παραγράφου.

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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
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 τής 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.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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 ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

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.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
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Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 099-240199

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/08/2019
Τοπική ώρα: 14:00

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: 07/08/2019
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Επιτροπή, που ορίσθηκε με την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 71/23.4.2019.

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

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Δήμος Μεγαρέων
Μέγαρα
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/07/2019
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