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Μέγαρα, 16/09/2020
Αριθμ. πρωτ.: 15881

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών
ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στη σύμβαση με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση,
αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Ο Δήμος Μεγαρέων προκηρύσσει Ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφοράς
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών
με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στη σύμβαση με τίτλο:
Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00
€ πλέον ΦΠΑ 24%.
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Επωνυμία

Δήμος Μεγαρέων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Χρ. Μωραΐτου & Γ.Μαυρουκάκη

Πόλη

Μέγαρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

19100

Τηλέφωνο

+30 2296081905

Φαξ

+30 2296081905

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies.megara@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Καστάνη Ελένη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.megara.gr

2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών
Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο έργο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση
και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο
Μεγαρέων”, σύμφωνα με την Προκήρυξη και τη Σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου αυτής.
3. Κωδικοί CPV: Η εν λόγω σύμβαση ταξινομείται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV 79411000-8 – Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα Γενικής
διαχείρισης.
4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και
δεν κατανέμεται σε τμήματα. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών
επί ποινή αποκλεισμού.
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5. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η διάρκεια της Σύμβασης είναι δέκα (10) έτη από
την ημερομηνία υπογραφής της.
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα, β) ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που
αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4- 2.2.7
της αναλυτικής διακήρυξης.
7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Αναλυτικά οι όροι για το κριτήριο ανάθεσης
στην παράγραφο 2.3.1 της αναλυτικής διακήρυξης.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διακόσιες σαράντα (270) ημέρες ή εννιά (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού (παράγραφος 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).
9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων
από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση
συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης στην παράγραφο 4.1 της αναλυτικής
διακήρυξης.
10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Μεγαρέων. Η
πληρωμή της δαπάνης θα γίνει σταδιακά (πολυετής ανάληψη υποχρέωσης) μέσω των δημοτικών τελών
φωτισμού. Κ.Α. : 20.6117.0001
11. Προδικαστικές προσφυγές: 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 της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
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13. Διαδικασία: Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα
βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών,
ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος.
14. Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.megara.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. Το πλήρες κείμενο της
Διακήρυξης
καταχωρήθηκε
ακόμη
και
στη
διαδικτυακή
πύλη
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr .
15. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα
παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
16. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 16-09-2020. Η ημέρα λήξης
παραλαβής προσφορών είναι 05-10-2020 και η ώρα λήξης 12:00 μ.μ. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί στις 09-10-2020
και ώρα 12:00 μ.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

