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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564304-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χίος: Φωτιστικά οδών
2021/S 215-564304
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χίου
Ταχ. διεύθυνση: Δημοκρατίας 2
Πόλη: Χίος
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Ταχ. κωδικός: 82131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαμέτης Ιωάννης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@chios.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2271351713
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.chios.gov.gr/
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χίου
Ταχ. διεύθυνση: Δημοκρατίας 2
Πόλη: Χίος
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Ταχ. κωδικός: 82131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαμέτης Ιωάννης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@chios.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2271351713
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.chios.gov.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
ebs.eprocurement.gov.gr
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: www.ermis.gov.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
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Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

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

Τίτλος:
Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού για την ασφαλή διέλευση των μεταναστών
Αριθμός αναφοράς: 88208/1-11-2021 (ΕΣΗΔΗΣ 142174)

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34993000 Φωτιστικά οδών

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Ο Δήμος Χίου µε την μελέτη µε τίτλο «Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού για την ασφαλή διέλευση των
μεταναστών» προτίθεται να προβεί σε εγκατάσταση νέων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων σε επιλεγμένους
οδούς του Δήμου της περιοχής των Καμποχώρων όπου υπάρχει συχνή μετακίνηση των μεταναστών προσφύγων.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 434 000.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ο Δήμος Χίου µε την μελέτη µε τίτλο «Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού για την ασφαλή διέλευση των
μεταναστών» προτίθεται να προβεί σε εγκατάσταση νέων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων σε επιλεγμένους
οδούς του Δήμου της περιοχής των Καμποχώρων όπου υπάρχει συχνή μετακίνηση των μεταναστών προσφύγων. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34993000-4
Η παρούσα σύμβαση δεν χωρίζεται σε τμήματα για λόγους ομοιομορφίας των υπό προμήθεια προϊόντων, η
οποία θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης και στην βελτιστοποίηση του αισθητικού
αποτελέσματος.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 434.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %
(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 507.780,00 €, ΦΠΑ: 73.780,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή (και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ)
της σχετικής σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 118/2020 Μελέτη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού για την ασφαλή διέλευση των
μεταναστών».
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
ποιότητας-τιμής.

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
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 434 000.00 EUR
II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 & 206 του Ν.4412/2016.

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
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:
Όπως αναφέρεται στο αρθ. 2.2.4 της διακήρυξης

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:
Όπως αναφέρεται στα άρθρα 4.1 ώς 4.6, 5.1 έως 5.4 και 6.1 έως 6.7 της διακήρυξης

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: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/12/2021
Τοπική ώρα: 17:00

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

05/11/2021
S215
https://ted.europa.eu/TED

3/5

EE/S S215
05/11/2021
564304-2021-EL

21PROC009485414 2021-11-05
4/5

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/12/2021
Τοπική ώρα: 08:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση διαγωνισμού
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, παρουσία μόνο της Επιτροπής Διαγωνισμού

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
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Αρ. πρωτ. διακήρυξης 88208/1-11-2021 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 142174)

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: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@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:
η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 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 της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/11/2021

05/11/2021
S215
https://ted.europa.eu/TED

5/5

