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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
για την προμήθεια: «Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων
τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» με Α.Μ.: 39/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια: «Βελτίωση –
αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας»
με Α.Μ.: 39/2017 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει του χαμηλότερου συνδυαστικού κόστους κύκλου ζωής των προσφερόμενων
προϊόντων με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας – τιμής.
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα
μία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών ( 3.691.342,98 €) συμπ/νου
ΦΠΑ (24%).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηλιούπολης, με τη χρήση
εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και από ιδίους πόρους
(2.991.330,12 ΕΥΡΩ από δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 700.012,86 ΕΥΡΩ
από ιδίους πόρους του Δήμου).
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 20.7135.0024 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης έτους 2018, με δέσμευση ποσού 2.991.330,12 € για το
έτος 2018 και 700.012,86€ για το 2019.
To εν λόγω ανωτέρω δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτείται από
πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και οριστικής παραλαβής του συνόλου των υλικών της
προμήθειας (τόσο των υλικών της βασικής προμήθειας εγκατεστημένων και σε καλή λειτουργία
όσο και των εφεδρικών φωτιστικών), ως επίσης και εκπλήρωσης των λοιπών σχετικών απαιτήσεων
της Σύμβασης, ορίζεται σε έντεκα (11) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της
Σύμβασης.
Ρητά ορίζεται ότι η παράδοση του συνόλου των υλικών, ως ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί εντός
των πρώτων εννέα (9) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης και
κατά τους υπόλοιπους δύο (2) μήνες θα ολοκληρωθεί ο οριστική παραλαβή τους.
Η διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19/12/2018 και ώρα 13.00 μ.μ. Η
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/12/2018 και ώρα 13.00 μ.μ.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα
μόνο της παρούσας σύμβασης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προϋποθέσεις
συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό

δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, στο ποσό των 59.537,79 €
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη και την υπ. αρ. 39/2017 Μελέτη.
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 Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ- Λ.Θηβών 196-198, 18233, Αγ.Ιωάννης Ρέντης) κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και
περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
2/11/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με
τα Παραρτήματά της καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα Παραρτήματά της καταχωρείται ακόμα και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό: 66334.
Το πληροφοριακού χαρακτήρα αρχείο με τις Φωτοτεχνικές μελέτες θα διατίθεται στους
ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν στον διαγωνισμό σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, Τμήμα μελετών Κατασκευών Έργων 210-9970080 , 210-9970072 , 2109970180 και Τμήμα Δόμησης 210-9970081, 210-9970087.
Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:
Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική, Ημερήσιος
Δημότης).
Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης, η Διακήρυξη και τα παραρτήματά της θα καταχωρηθούν στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL) : www.ilioupoli.gr στη διαδρομή :
ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ.
Βενιζέλου 112-114 Τ.Κ. 16310) από τον κ.Σχίζα Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 210 9933200.
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