ποιότητα ζωής για όλους
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

Ηµεροµηνία: 08/12/2014
Αριθµ. Πρωτ.: 22243
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος Προµήθειας:
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ»
Υποέργο 4 της Πράξης «Εξοικονόµηση
Ενέργειας Πετρουπόλεως»
Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Προϋπολογισµός: 221.322,31€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23%
Πηγή Χρηµατοδότησης:
100% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
Εθνικούς Πόρους.
ΚΩ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΚΑ1328.0011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Αντιδήµαρχος Πετρούπολης
∆ιακηρύσσει ότι :
1.

Εκτίθεται σε δηµοπρασία µε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό η Προµήθεια µε τίτλο
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» προϋπολογισµού 179.936,84 €, πλέον Φ.Π.Α. 23% 41.385,47 €, µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά για το σύνολο
των ειδών,

το οποίο συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας

∆ιακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α.
11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993).
2.
3.

Το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) είναι : 34993000-4 (Φωτιστικά οδών), 31531000-7
(Λαµπτήρες), 34928500-3 (Εξοπλισµός φωτισµού οδών).
Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού
∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

09-12-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

08/01/2015
Ηµέρα Πέµπτη
Ώρα: 11:00 π.µ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/01/2015
ηµέρα Πέµπτη
Ώρα: 11:00 π.µ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
4.

H προµήθεια θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

5.

Ο ανάδοχος της παρούσας Προµήθειας θα προβεί στην προµήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών
φωτιστικών σωµάτων µε λαµπτήρες LED στην θέση των υφισταµένων φωτιστικών σωµάτων του
∆ηµοτικού Φωτισµού, καθώς και σύστηµα διαχείρισης.

6.

Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς
προµήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση,
δηλαδή Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και Κοινοπραξίες Προµηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην
Ελληνική γλώσσα.

7.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τέσσερις (4) µήνες από
την επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προφορές που ορίζουν µικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.

Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται το 2 % επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι
3.598,74 € σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.

9.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες,
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/7, αυτές παρέχονται το αργότερο
τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, οι ως άνω
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής των προφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του Π∆ 118/7, χωρίς ο προσφέρων να
έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης.
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού
µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήµατα

παροχής

διευκρινίσεων

και

συµπληρωµατικών

πληροφοριών

υποβάλλονται

από

εγγεγραµµένους Προµηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσµιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν
εξετάζονται.
10.

Τα ποσά πληρωµής προέρχονται κατά 100% από κονδύλια συγχρηµατοδότησης, από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του
Ε.Π.”Αττική”», και εθνικούς πόρους.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκοµίσουν τα νόµιµα
δικαιολογητικά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους όρους διακήρυξης.
Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα ανωτέρω τηλέφωνα.

11.

Ηµεροµηνία αποστολής στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 05/12/2014

12.

Η Προκήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πετρούπολης, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.petroupoli.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ

