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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446327-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
2021/S 171-446327

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων, 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 54248
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Τάκος Νικόλαος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtech@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 23131336
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.pkm.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
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Τεχνική υπηρεσία, συντήρηση - υποδομές

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Κ.Μ. 2021-2022
Αριθμός αναφοράς: 987/2021_ΟΕ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50800000 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 138501 της Π.Κ.Μ. - Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., για την υπηρεσία: 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Κ.Μ. 2021-2022», προϋπολογισμού 
403.000,00 EUR (πλέον Φ.Π.Α. 24 %), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με απόφαση έγκρισης 
διακήρυξης Ο.Ε. - Π.Κ.Μ. την 987/2021.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ Π.Κ.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων στο νέο κτίριο της Π.Κ.Μ. 
Οι εγκαταστάσεις Η/Μ του νέου κτιρίου της Π.Κ.Μ. περιλαμβάνουν: Ύδρευση, Αποχέτευση, Άρδευση, Αντλητικά, 
Πυροσβεστικά συγκροτήματα, Κλιματισμός, Θέρμανση, Αερισμός, F.C.U., Close Control Units, Γεωθερμία, 
σύστημα φωτισμού KNX, Υποσταθμό, Η/Ζ, πυρανίχνευση, συναγερμό, κύκλωμα τηλεόρασης, μεγαφωνικό 
σύστημα κ.α. Αναλυτικά τα συστήματα και ο εξοπλισμός περιγράφονται στα δύο συνημμένα αρχεία της 
διακήρυξης (α) λίστα εξοπλισμού και β) Τεχνικές Περιγραφές, Προδιαγραφές. Απαιτήσεις). Δεν περιλαμβάνονται 
στο αντικείμενο συντήρησης: η συντήρηση και βλάβες των ανελκυστήρων και η αναγόμωση-συντήρηση των 
πυροσβεστήρων.
Το κτίριο έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύπτει μέρος των θερμικών αναγκών του με γεωθερμία και μέρος 
με αντλίες θερμότητας. Η πλειοψηφία των Η/Μ εγκαταστάσεων ελέγχονται από σύστημα BMS & KNX. Αφενός 
οι εξειδικευμένες τεχνολογίες που έχουν εφαρμοστεί και αφετέρου ο κεντρικός έλεγχος των περισσοτέρων 
εγκαταστάσεων έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να αντιμετωπιστεί η λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ 
εγκαταστάσεων ενιαία.
Να επισημάνουμε τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι: α) ο Υποσταθμός μέσης τάσης που 
περιλαμβάνει δυο μετασχηματιστές 1.600KVA έκαστος και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 695KVA, β) οι δυο 
γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 347/440KW και λέβητα θερμικής ισχύς 700KVA με καυστήρα μικτής καύσης, 
γ) το σύστημα θέρμανσης – ψύξης με τρεις αντλίες θερμότητας αέρος-νερού 622/732KW. Επιπλέον το σύστημα 
γεωθερμίας αποτελείται από γεωτρήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου όπως και οριζόντιο δίκτυο σωληνώσεων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σχετικά με παράταση ισχύος προσφορών, αναλυτικά στο άρθρο 6.2.2. της διακήρυξης
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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:
Σύμφωνα με το άρθρο 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

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: 17/11/2021
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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/11/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
ΠΚΜ, ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/08/2021
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