EE/S S142
25/07/2019
348798-2019-EL

19PROC005342439 2019-07-25
- - Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

1/4

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348798-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού
2019/S 142-348798
Προκήρυξη σύμβασης
Έργα
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων - Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Στρωμνίτσης 53
Θεσσαλονίκη
542 48
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αιμιλία Σταθοπούλου
Τηλέφωνο: +30 2313319247
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.stathopoulou@pkm.gov.gr
Φαξ: +30 2313331198
Κωδικός NUTS: EL52
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.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.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Τεχνική υπηρεσία, συντήρηση - υποδομές

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

Τίτλος:
Αποκατάσταση βλαβών - συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης
και επισκευή πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, 2019 - 2020.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
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50232100
II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι:
α) η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού, στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητος τής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης·
β) η αντικατάσταση κλεμμένων καλωδίων, σε σημεία όπου έχει αναφερθεί κλοπή και
γ) επισκευή βλαβών στις υπάρχουσες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, μέσα στα όρια τής πίστωσης, που έχει
εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.81 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

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι:
α) η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού, στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητος τής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης·
β) η αντικατάσταση κλεμμένων καλωδίων, σε σημεία όπου έχει αναφερθεί κλοπή και
γ) επισκευή βλαβών στις υπάρχουσες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, μέσα στα όρια τής πίστωσης, που έχει
εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.81 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 730
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 8 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Όλες οι παραπάνω
ημερομηνίες μετρώνται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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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
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 8 064,00 EUR.

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:
Όσον αφορά στην καταλληλότητα, για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατηγορία/-ίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

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:
Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την 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: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
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IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/08/2019
Τοπική ώρα: 11:00

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

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: 04/09/2019
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Στρωμνίτσης 53, όροφος 4ος,
Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η επιτροπή διαγωνισμού, όπως συγκροτήθηκε με την απόφαση 1662/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΜ27ΛΛ-ΙΞ5).

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
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
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:
Όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.3) της αναλυτικής εγκεκριμένης διακήρυξης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

VI.5)

23/07/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
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