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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1712-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μύκονος: Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
2019/S 002-001712

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Μυκόνου
Δημαρχείο Μυκόνου, ακτή Καμπάνη
Μύκονος
846 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Ασημομύτης - Στάης
Τηλέφωνο:  +30 2289023261
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: massimomitis@mykonos.gr 
Φαξ:  +30 2289023261
Κωδικός NUTS: EL422
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mykonos.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 στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό, με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
τύπου LED».

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441200

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

mailto:massimomitis@mykonos.gr
www.mykonos.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσω της
μείωσης των εκπομπών ρύπων, στον δημοτικό φωτισμό εξωτερικών δημόσιων χώρων και οδών, με την μελέτη
προμήθειας: «Εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό, με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων τύπου LED» (τα προσφερόμενα υλικά απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένα
με τους διεθνείς κανονισμούς και απαιτήσεις περί οικολογικής ανάπτυξης των πόλεων).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 075 885.00 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
34993000
45310000
50232110

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL422
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Μύκονος.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσω της
μείωσης των εκπομπών ρύπων, στον δημοτικό φωτισμό εξωτερικών δημόσιων χώρων και οδών, με την μελέτη
προμήθειας: «Εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό, με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων τύπου LED» (τα προσφερόμενα υλικά απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένα
με τους διεθνείς κανονισμούς και απαιτήσεις περί οικολογικής ανάπτυξης των πόλεων).
Τα παρακάτω φωτιστικά LED είναι πράσινης τεχνολογίας, παρέχουν ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένο
φωτιστικό αποτέλεσμα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού, στον Δήμο
Μυκόνου.
Αναλυτικότερα, με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια με εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία:
1) έντεκα (11) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού έως 135W, σε αντικατάσταση των παλαιών
συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 400W·
2) 600 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού έως 30W, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών
φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με 2 λαμπτήρες των 26W, που υπάρχουν σήμερα·
3) 365 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού έως 55W, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών
φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 70W·
4) 355 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, παραδοσιακού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 75W, σε αντικατάσταση
των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 250W που υπάρχουν σήμερα·
5) 163 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, παραδοσιακού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 75W, σε αντικατάσταση
των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 150W που υπάρχουν σήμερα·
6) 69 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 60W, σε αντικατάσταση
των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 125W που υπάρχουν σήμερα·
7) 55 φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου LED, έως 55W με ειδική βάση στήριξης, σε αντικατάσταση των
παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 400W που υπάρχουν σήμερα·
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8) 32 φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου LED, έως 160W με ειδική βάση στήριξης, σε αντικατάσταση
των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 1000W που υπάρχουν σήμερα·
9) 1.600 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED έως 18W με βραχίονα, σε αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών
τύπου καπελάκι με λαμπτήρες οικονομίας των 23W που υπάρχουν σήμερα·
10) 1.600 βραχιόνων στήριξης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED κυκλικής διατομής Φ60mm, κατάλληλος για
ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς·
11. 11) συστήματος «Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού, ελέγχου ενέργειας» των φωτιστικών, συστήματος
διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, συστήματος αποτύπωσης σημείων, διαδρομών και επιφανειών ενδιαφέροντος
και συστήματος προληπτικής συντήρησης, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α: «Τεχνικές προδιαγραφές».
Επιπλέον, με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση των εξής υπηρεσιών:
12) εκπόνηση τεύχους ανάλυσης και εφαρμογής συστημάτων έξυπνων πόλεων που δύναται να εφαρμοστούν
μελλοντικά, τα οποία θα διαλειτουργήσουν με τα υπό προμήθεια συστήματα, στο πλαίσιο μιας ενιαίας
πλατφόρμας·
13) λειτουργία - συντήρηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού (βλ. και αναλυτικό τεύχος διακήρυξης).

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: 2 075 885.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
— δικαιώματα παράτασης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, προβλέπονται ανάλογα με τις
αυξομειώσεις των ποσοτήτων, όπως αυτές θα προκύψουν, κατά την εκτέλεση της σύμβασης (σύμφωνα με τη
μελέτη της υπηρεσίας).

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.2.12) 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:
1) δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
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γ) τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
(άρθρο 25 του ν. 44212/2016).
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής όλων των παραπάνω περιπτώσεων, αποτελεί το κριτήριο να ασκούν
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού) και είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος - μέλος
εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016
(βλ. αναλυτικά και το άρθρο 2.2.1 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.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρεται αναλυτικά, στα οικεία άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης, καθώς
και στη μελέτη της Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

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.1.4) 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

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/02/2019
Τοπική ώρα: 13:00

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
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IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/02/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr.

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
Aρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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 τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Περαιτέρω, βλέπετε τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 3.4) της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Μυκόνου
Ακτή Καμπάνη, Γιαλός

www.promitheus.gov.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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Μύκονος
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2289023261
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mayor@mykonos.gr 
Φαξ:  +30 2289022229

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/12/2018

mailto:mayor@mykonos.gr
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