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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ  ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ - ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

SMARTCITIES, ΜΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΣΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ» 

 

Ο Γήμαπσορ Βόλβηρ 

 

πξνθεξχζζεη Γηεζλή Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 

παξφρνπ ππεξεζηψλ γηα ηελ «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ - ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

SMARTCITIES, ΜΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΣΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ» γηα 12 έηε, κεηά ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ πζηήκαηνο, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαζαξήο αμίαο 6.496.007,48  € .Κξηηήξην 

γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, ηα νπνία 

νξίδνληαη ζηελ αξ. 69/2018 κειέηε  ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινυνίαρ: 
Αλαζέηνπζα αξρή : Γήκνο Βφιβεο 
Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Σ.Α. 
Έδξα: ηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Σαρ.Κσδ.: 57014, Διιάδα , Κσδηθφο NUTS : EL522 
Σει.:  23973-30220, 23973-30221,Φαμ: 23970-65600, 
Αξκφδηνη γηα πιεξνθνξίεο : Μαξία Καξαγηάλλε / Δπηπρία Κνχξηε     
Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: promithies.dimosvolvis@gmail.com, Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: 
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε φια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο: www.dimosvolvis.gr. 

3. Κυδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών: 
Κσδηθφο NUTS:  EL 522 
4. ύνηομη Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ (ΠΤ)   (  CPV : 50232100-1) 

Οη ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαζρεζνχλ σο εμήο: 

1. Η αλαβάζκηζε ηνπ πζηήκαηνο ζα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα 12 κελψλ - θαηά κέγηζην - θαη νη 

πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ Xξνλνδηάγξακκα Yινπνίεζεο ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπο. 

2. Ο Αλάδνρνο, ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ πζηήκαηνο (Λακπηήξεο / Φσηηζηηθά / 

Πξνβνιείο LED) γηα 12 έηε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο ηνπ πζηήκαηνο. 

5. Πποζθοπέρ  

Οη Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ην ζρεηηθφ άξζξν 2.4. ηεο δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα 1- 3 απηήο.  

http://www.dimosvolvis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosvolvis.gr/
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6. Υπόνορ παπάδοζηρ –μέγιζηορ σπόνορ ςλοποίηζηρ 

Η αλαβάζκηζε ηνπ πζηήκαηνο ζα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα 12 κελψλ - θαηά κέγηζην. Θα ππνβιεζεί 

αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζην νπνίν ζα 

πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο αλαβάζκηζεο θαη ε απνξξφθεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ηεο ελέξγεηαο ζε 48 ηξίκελεο δφζεηο. 

7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2.2.1 ηεο δηαθήξπμεο 
8. Διδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:  

Η εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ππφθεηηαη ζε εηδηθνχο φξνπο , πνπ απνηππψλνληαη ζην Παξάξηεκα  1 ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ζηελ αξ.69/2018 κειέηε( Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ) . 

 ην Παξάξηεκα 4 ηεο δηαθήξπμεο , πξνζδηνξίδεηαη φηη κέξνο ιακβάλνπλ απηνί πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο 
Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ Δάλ ν πξνζθέξσλ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην εμσηεξηθφ, 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην αληίζηνηρν κεηξψν Esco Registry εθφζνλ είλαη δηαζέζηκν. 
ην Παξάξηεκα 4 ηεο δηαθήξπμεο ,ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ , ππάξρεη ππνρξέσζε αλαθνξάο ησλ 
νλνκαηεπσλχκσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. (Πίλαθαο Μειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ) 
9. Παπαλαβή πποζθοπών: 
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 14η ηος μηνόρ Μαπηίος, ηος έηοςρ  

2019, ημέπα Πέμπηη και ώπα 13:00μ.μ. 

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr  απφ ηελ 11η ηος μηνόρ Φεβποςαπίος, ηος έηοςρ  2019, ημέπα Γεςηέπα. 

 

 
10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:  
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ παξφληα 
Γηαγσληζκφ γηα 12 κήλεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Καηά ηα ινηπά 
ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν2.4.5 ηεο δηαθήξπμεο.   
11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: ηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά 
ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη  ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
12.Δγγςήζειρ ( Τποδείγμαηα ζηο Παπάπηημα 9 ηηρ διακήπςξηρ) 
1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή, πξέπεη λα  θαηαηεζεί απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 129.920,15 € ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.1.5 θαη  2.2.2.1 ηεο δηαθήξπμεο.  

2) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαη  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο 
, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηεο δηαθήξπμεο. 
13. Υπημαηοδόηηζη:  
Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ (εθεμήο ΠΤ), ζα γίλεη απφ Ιδίνπο 

Πφξνπο, πξνεξρφκελνπο απφ ηα Αληαπνδνηηθά Σέιε Ηιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Η 

δαπάλε γηα ην Γήκν Βφιβεο βαξχλεη ην θάησζη Κ.Α.: 02.20.6279.0001 θαη έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο 

πνιπεηείο αλαιήςεηο ππνρξέσζεο. 
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14. Κπιηήπια επιλογήρ  
χκθσλα κε ηελ αξ. 69/2018 κειέηε θαη ηα άξζξα 2.2.4-2.2.8 ηεο δηαθήξπμεο. 
15. Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ - Πποζυπινή Γικαζηική Πποζηαζία 
Αλαιπηηθά πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο δίδνληαη ζην άξζξν 3.4  ηεο δηαθήξπμεο. 
16. Γημοζιεύζειρ:  
Α. Γημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 
Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 06/02/2019 
ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο 7/02/2019 κε αξ. 

πξνθήξπμεο 2019/S 027-060242. 
Β. Γημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο  
Η πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 
Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).  
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
Δ..Η.ΓΗ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ η ζσεηική ηλεκηπονική διαδικαζία ζύνατηρ 
ζύμβαζηρ ζηην πλαηθόπμα ΔΗΓΗ έλαβε ςζηημικό Αύξονηα Απιθμό: 70468. 
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :  
ζηηο εθεκεξίδεο:   
1. Ηκεξήζηα Σνπηθή ( Καζεκεξηλή Σνπηθή Δθεκεξίδα ηεο Θεζζαινλίθεο ) 
2. Δπηά Ηκέξεο (Σνπηθή Δβδνκαδηαία)  
Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)  
Η Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε 
(URL):   www.dimosvolvis.gr  ζηελ δηαδξνκή: Δλεκέξσζε ► Γηαθεξχμεηο  θαη αλαξηήζεθε ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.  
Γ. Έξοδα δημοζιεύζευν 
Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη:    
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 
παξαζηαηηθψλ. 
                             

                                                                                                

 

         Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

                                                                             και με ηη απ.  324/2018 Α.Γ.                                    

                                               Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 
  

                  

                                                                                           ΚΑΡΑΚΙΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
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