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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251312-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών
2021/S 096-251312

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης
Ταχ. διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 542 48
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευτυχία Φασνάκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E.Fasnaki@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331352
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: http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/RF.jsp?
function_id=28716&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=0&lang_code=EL&params=cW0g1vFy-51ennxhl-
Ek5K8hTkZgIkKdRah8puHWgh0Ct-w5Ryck-a8W5jEUcJPQ&oas=Y0DzFHzqldTK0xSFykjwFQ..
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:
Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών - βελτίωση - επέκταση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης τού 
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 2021 - 2022 - 2023.
Αριθμός αναφοράς: 482/2021_ΟΕ_ΠΚΜ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
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50232200 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για τη διατήρηση τής καλής και 
ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού 
Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 
Π.Κ.Μ..

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 564 516.13 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
α) στο Α' μέρος που αφορά στην παροχή γενικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει:
Α1) Την περιοδική επιθεώρηση για τον φυσικό και οπτικό έλεγχο της ακεραιότητας των παραπάνω 
εγκαταστάσεων, και την επιβεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας τους
Α2) Την εκ του μακρόθεν συνεχή εποπτεία εκ μέρους του αναδόχου της κανονικής λειτουργίας των εγκ/σεων 
φωτεινής σηματοδότησης / έλεγχος τούτων με τηλεματικά μέσα, προκειμένου να είναι εφικτή απ’ αυτόν και εκ 
μέρους των αρμοδίων εποπτικών οργάνων της διευθύνουσας Υπηρεσίας, η άμεση διαπίστωση ενδεχόμενης 
δυσλειτουργίας των εγκ/σεων
Α3) Τη διατήρηση εκ μέρους του αναδόχου προσωπικού σε επιφυλακή, σε όλες τις ημέρες του χρόνου 
(εργάσιμες, αργίες και εξαιρετέες) και εντός των χρονικών ορίων που τάσσει η σύμβαση, για υποδοχή 
αναγγελιών από την αστυνομία ή άλλους δημόσιους φορείς περί ύπαρξης συμβάντων ή/και βλαβών των 
εγκαταστάσεων, με σκοπό την άμεση επέμβαση του προσωπικού επιφυλακής προς αποκατάστασή τους
Α4) Την περιοδική τακτική συντήρηση των χαμηλών φωτ. σηματοδοτών πυράκτωσης, την αποκ/ση φθορών 
μικρής κλίμακας τούτων και την προληπτική —ανά 6-μηνο— γενική αντικ/ση των λαμπτήρων τους κ.λπ.·
β) στο Β' μέρος που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των ρυθμιστών 
κυκλοφορίας και άλλων ειδικών υλικών των εγκ/σεων φωτ. σηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της 
τοποθέτησής τους, είτε προς αντικ/ση αντίστοιχων φθαρμένων ή γηρασμένων τεχνολογικά στοιχείων τούτων είτε 
για τη βελτίωση της λειτουργίας τους (π.χ. για την αυτόματη προσαρμογή της ρύθμισης των σηματοδοτών σε 
συνθήκες μεταβαλλόμενης κυκλοφορίας) ή ακόμη και για τη διεύρυνση του αριθμού των εγκαταστάσεων που 
επιτηρούνται τηλεματικά με το αντίστοιχο σύστημα·
γ) στο Γ' μέρος που αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευών, που κρίνονται αναγκαίες εξαιτίας απρόβλεπτου 
συμβάντος, όπως λόγω φθορών των εγκ/σεων είτε αυτές προκλήθηκαν λόγω γήρανσης των υλικών ή ακόμη 
από δυναμικά αίτια (π.χ. ζημίες από παρέμβαση τρίτων) και αφορούν στους φωτεινούς σηματοδότες και τους 
ιστούς, τα ηλεκτρ. ερμάρια, το υπόγειο καλωδιακό δίκτυο των εγκ/σεων κ.λπ..
Στο υπόψη «Γ' μέρος», συμπεριλαμβάνονται επίσης τροποποιήσεις ή/και βελτιώσεις μικρής έκτασης, που 
εκτιμάται με βάση τη μέχρι τούδε εμπειρία, ότι ενδεχομένως θα προκύψουν οψιγενώς ως αναγκαίες, προς 
αντιμετώπιση απροβλέπτων —σήμερα— αναγκών, καθώς και η αντικατάσταση των υπόλοιπων αναρτημένων 
σε βραχίονα γηρασμένων φωτεινών σηματοδοτών, που διαθέτουν οπτικές μονάδες με λαμπτήρες πυράκτωσης, 
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από αντίστοιχους με οπτικές μονάδες LED (μέρος αυτών των σηματοδοτών των εγκ/σεων αντικαταστάθηκε ήδη 
με την τρέχουσα σύμβαση συντήρησης).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 564 516.13 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 6.2.2) της εγκεκριμένης διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Σύμφωνα με το άρθρο 1.3) της εγκεκριμένης διακήρυξης.

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 την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 
των έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (11 290,00 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:
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4) της εγκεκριμένης διακήρυξης:
2.2.4.1) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται 
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης, ήτοι στο αντικείμενο 
τής δραστηριότητός τους να περιλαμβάνεται η παροχή γενικών υπηρεσιών στη συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτεινών σηματοδοτών οδικών διασταυρώσεων.
2.2.4.2) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη σχετική απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του Ν.4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν 
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λόγω οργανισμού 1 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με 
την άσκηση τού συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο (π.χ. Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο) της έδρας της επιχείρησής του, εφόσον κατά 
την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Εάν από την εγγραφή τους στο κατά περίπτωση «Μητρώο», στο οποίο ανήκουν οι οικονομικοί φορείς, δεν 
επιβεβαιώνονται ρητά οι προϋποθέσεις της παραπάνω υποπαραγρ. 2.2.4.1), αφορούσε στην επαγγελματική 
τους δραστηριότητα, τούτοι οφείλουν να βεβαιώνουν ενόρκως ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας 
αρχής, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016, τα σχετικά προς 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα στοιχεία [αντίστοιχα με τα ζητούμενα προς υποβολή στοιχεία στην 
παρακάτω παράγρ. 2.2.9.2, υποπαράγρ. Β.2, περίπτωση β΄, εδάφιο (2) της παρούσας].
2.2.4.3) Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων, ορίζεται ότι κάθε 
οικονομικός φορέας κατά περίπτωση, μετέχων στην ένωση ή κοινοπρακτών, θα ικανοποιεί ατομικά το κατά την 
παρούσα παράγραφο 2.2.4 κριτήριο επιλογής της επαγγελματικής καταλληλότητας (βλέπε υποπαράγρ. 2.2.4.1 
και 2.2.4.2) και δεν θα συντρέχουν «λόγοι αποκλεισμού» του κατά την προηγούμενη παράγρ. 2.2.3· τηρουμένης 
δε της αρχής της αναλογικότητας, τα μέλη του σχήματος θα καλύπτουν αθροιστικά τα κριτήρια επιλογής των 
επόμενων παραγρ. 2.2.5 έως 2.2.7, ήτοι της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας, της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, και της ικανότητας διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την 
επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περιπτώσεως (α) της παρακάτω παραγρ. 2.2.6.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετάσχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως 
μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο παροχής υπηρεσιών.

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: 29/06/2021
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους
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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: 05/07/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Γραφεία Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.
Στρωμνίτσης 53
Θεσσαλονίκη
542 48
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με την απόφαση 482/2021 Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Φ837ΛΛ-3ΤΧ).

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με την παράγραφο 3.4) της αναλυτικής διακήρυξης και με την ισχύουσα νομοθεσία.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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