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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  ΑΓΑΘΑ  

ΑΝΤΙΚ  ΑΤ  ΑΣ  Τ  ΑΣΗ     ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ     ΣΩΜ  Α  Τ  ΩΝ     ΟΔ  ΟΦΩΤΙΣΜ  Ο  Υ     ΜΕ     ΝΕΑ     ΤΥΠ  Ο  Υ     LED     Σ  Τ  Ο     Ο  ΔΙ  Κ  Ο

ΔΙΚΤ  Υ  Ο     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ          ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 41222

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL 61

Τηλέφωνο 2413 506411

Φαξ 2413 506176

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο techerg.lar@thessaly.gov.gr

Τμήμα ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.1) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:  ww  w  .promitheus.go  v  .gr

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: ww  w  .promitheus.go  v  .gr

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.3) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τ  μήμα     II:     Α  ντικείμενο  

II.1) Εύρος της σύμβασης

Τίτλος: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμός αναφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 69413
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Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 34993000

Είδος σύμβασης: Αγαθά

Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οδοφωτισμού στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της αντικατάστασης του μεγαλύτερου μέρους των συμβατικών
φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED. Επίσης, καθώς
και την προμήθεια και θέση σε λειτουργία  «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης,
Μέτρησης Ενέργειας & Προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ». 

II.1.2)    Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 032 258.06 EUR

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 

Επιπλέον κωδικοί CPV:  45316110 & 38820000

Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL61

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:  Η εγκατάσταση του προμηθευόμενου εξοπλισμού θα
πραγματοποιηθεί στο δίκτυο οδοφωτισμού το οποίο λειτουργεί σε οδικούς άξονες
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Περιγραφή της σύμβασης:

2.1.i. Προμήθεια και εγκατάσταση 6.500 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, σύγχρονης

τεχνολογίας LED, με δυνατότητα κεντρικής τηλεδιαχείρισης σε επίπεδο κόμβου (Pillarcontroller).

2.1.ii. Προμήθεια και εγκατάσταση 200 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, σύγχρονης

τεχνολογίας LED που θα συνοδεύεται με 200 τοπικούς ελεγκτές, για την δυνατότητα κεντρικής
τηλεδιαχείρισης σε επίπεδο φωτιστικού σώματος μέσω κόμβων τηλεδιαχείρισης (Gateways).

2.1.iii. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης

φωτιστικών σωμάτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των περιπτώσεων i, ii & iv, καθώς και
την δυνατότητα μελλοντικής τηλεδιαχείρισης φωτιστικών LED του υφιστάμενου δικτύου
ηλεκτροφωτισμού και Κέντρου παρακολούθησης του παραπάνω συστήματος το οποίο θα
αποτελείται από οθόνη LED 55 ιντσών και προσωπικό υπολογιστή (PC) κατάλληλο για
σύνδεση στο δίκτυο υπολογιστών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2.1.iv. Προμήθεια και εγκατάσταση 10 κόμβων κατανεμητή, για την ένταξη στο σύστημα

Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης & Προληπτικής συντήρησης, επιπλέον ομάδων φωτιστικών
σωμάτων του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

2.1.v. Εγγύηση καλής λειτουργίας του συνόλου των προσφερόμενων ειδών από

τον οικονομικό φορέα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Κριτήρια ανάθεσης: Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται 

μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

 II.2.2) Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 032 258.06 EUR

II.2.3) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας  -  πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος

αγορών σε μήνες: 12

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι 
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016.

II.2.4) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.5) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Με αιτιολογημένη εισήγησή της η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Στην περίπτωση της
κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας το ποσοστό ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
ενώ στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας το ποσοστό ορίζεται σε πενήντα τοις εκατό
(50%). Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο
από το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού.  Για  κατακύρωση μέρους της  ποσότητας  κάτω
του  καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή του προμηθευτή.                                                               

Τ  μήμα     III:     Νομικές,     οι  κ  ονομικές,     χρημα  τ  οοι  κ  ονομικές     κ  αι     τεχνικές     π  ληροφορίες  

III.1) Προϋποθέσεις  συμμετοχής

III.1.1)  Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων
των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) να ασκούν ως κύρια ιδιότητα εμπορική ή βιομηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή ή εμπορία
φωτιστικού εξοπλισμού). Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το εν λόγω κριτήριο
αρκεί να ικανοποιείται, τουλάχιστον από ένα εκ των μελών της Ένωσης.

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

   
Τ  μήμα     I  V  :     Διαδι  κ  ασία  

1. Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.2) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

1. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 21/02/2019Τοπική ώρα: 14:00
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2. Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής:Ελληνικά

IV.2.1) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες:12 (από την  ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.2) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 04/03/2019 Τοπική ώρα: 09:00

Τ  μήμα     VI:     Πρόσθετες     π  ληροφορίες  

VI.1) Διαδικασίες  προσφυγής

VI.1.1) Φορέας  αρμόδιος  για  τις  διαδικασίες  προσφυγής Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),  aepp@aepp-procurement.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

4

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
ΑΔΑ: ΩΓΜΦ7ΛΡ-ΑΑΡ


	Τμήμα ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
	Τμήμα II: Αντικείμενο
	Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 34993000
	Είδος σύμβασης: Αγαθά
	Σύντομη περιγραφή:
	II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
	Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL61
	Περιγραφή της σύμβασης:
	Κριτήρια ανάθεσης: Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
	II.2.3) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας - πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών σε μήνες: 12
	II.2.4) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
	Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
	III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
	IV.2.1) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
	Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

		2019-01-15T12:49:47+0200


		2019-01-15T12:54:50+0200
	Athens




