
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα: 15-10-2019
Αρ. πρωτ.: 44925

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  
Ταχ.Διεύθυνση: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
Ταχ.Κώδικας: 412 21
Πληροφορίες: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας
Τηλέφωνο: 2413-500.277/238
Fax    : 2410-251.339

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα   I  : Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
ΛΑΡΙΣΑ 
411221 
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 
Τηλέφωνο: +30 2413500277
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hm@larissa-dimos.gr 
Φαξ: +30 2410251339
Κωδικός NUTS: EL612

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.larissa-dimos.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 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr

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:ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ    

                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 

                Αριθμός αναφοράς: 408/2019
 II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:34993000

II.1.3) Είδος σύμβασης:Αγαθά 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού 
οδοφωτισμού, μέσω τηςαντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης 
τεχνολογίας LED.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.larissa-dimos.gr/
mailto:hm@larissa-dimos.gr


 Πράξη II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία :Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 860 360.00 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:

                 31532800,34991000,42961200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL612

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
                 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΟΔΟΊ ΚΑΙ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΟΙ ΧΏΡΟΙ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
I. Την προμήθεια και εγκατάσταση 1.749 φωτιστικών σωμάτων τύπου βραχίονα σύγχρονης τεχνολογίας LEDπου 
θα συνοδεύονται από 1.749 ασύρματους ελεγκτές, είτε ενσωματωμένους εντός των Φωτιστικών, είτεεξωτερικά 
στο πάνω μέρος του φωτιστικού μέσω βάσης τύπου NEMA Socket 7 Pin C136.41.
II. Τη προμήθεια και εγκατάσταση «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας» σε επίπεδο-
Φωτιστικού για τα 1.749 φωτιστικά σώματα τύπου βραχίονα .
III. Την προμήθεια και εγκατάσταση 1.974 φωτιστικών σωμάτων κορυφής ιστού & βραχίονος αρχιτεκτονικούτύ-
που, σύγχρονης τεχνολογίας LED.
IV. Την προμήθεια και εγκατάσταση 797 βραχιόνων για τα φωτιστικά σώματα βραχίονα και τα φωτιστικάβραχίονα 
αρχιτεκτονικού τύπου .

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: 1.860.360 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: οχι 

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

Βλέπε Όρους Διακήρυξης και "Τεχνικές Προδιαγραφές - Συγγραφή Υποχρεώσεων" 

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται (επί 
ποινήαποκλεισμού) να ασκούν ως κύρια ιδιότητα εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με 
τοαντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή ή εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού). Οι οικονομικοί φορείς που 
είναιεγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από 
ταεπαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής.
Βλέπε το άρθρο 2.2.4 και το άρθρο 2.2.8 της Διακήρυξης.

 III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται:



i. Να έχουν συνολικό γενικό κύκλο εργασιών (αυτοτελή έργα και κοινοπραξίες) αθροιστικά για τις τρεις (3)τελευταί-
ες οικονομικές χρήσεις, ή για το διάστημα που αυτοί δραστηριοποιούνται, σε περίπτωση που είναιμικρότερο της 
τριετίας, τουλάχιστον ίσο, ή μεγαλύτερο, από την αξία του Προϋπολογισμού του Διαγωνισμού(άνευ ΦΠΑ).
ii. Να διαθέτουν βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα του Προσφέροντα, ύψους 
50%του προϋπολογισμού του Διαγωνισμού, χωρίς ΦΠΑ
Βλέπε το άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Βλέπε όρους διακήρυξης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οιοικο-
νομικοί φορείς απαιτείται να αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία τριετία και έως την ημερομηνία υποβολήςτης 
προσφοράς, έχουν εκτελέσει:
α) Σύμβαση ή Συμβάσεις σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, που να περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση-
τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED σε συνδυασμό με σύστηματηλεε-
λέγχου - τηλεδιαχείρισης, με παραδοθείσα και εγκατεστημένη ποσότητα τουλάχιστον ίση με το 50% τουσυνολικού
αριθμού των φωτιστικών σωμάτων βραχίονα τεχνολογίας LED της παρούσας προμήθειας.
β) Η ομάδα έργου απαιτείται να έχει τα παρακάτω μέλη:
• Έναν Υπεύθυνο Έργου με τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρία σε έργα προμήθειας και εγκατάστασηςφωτι-
στικών οδικού φωτισμού.
• Δύο αδειούχους Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.
γ) Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο ένα (1) καλαθοφόρο όχημα ή πλατφόρμα ανύψωσης.

               Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Βλέπε το άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72παρ. 
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτόςΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Διακήρυξηςκαι 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Βλέπε το άρθρο 4 της Διακήρυξης.

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: 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: 21/11/2019
Τοπική ώρα: 15:00

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: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των 

προσφορών) IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 27/11/2019



Τοπική ώρα: 10:00 
Τόπος: 
www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: 
Τα μέλη 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

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες 
προσφυγής Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 198. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΗ
ΑΘΗNA 
18233 
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
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:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη 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
(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 ΚΗΜΔΗΣ. 
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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

http://www.aepp-procurement.gr/
mailto:proedros@aepp-procurement.gr
http://www.promitheus.gov.gr/


ΛΑΡΙΣΑ 
Τ.Κ. 41221 
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2413500277/238

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hm@larissa-dimos.gr 
Φαξ: +30 2410251339
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.larissa-dimos.gr

VI.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 15-10-2019

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

http://www.larissa-dimos.gr/
mailto:hm@larissa-dimos.gr
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