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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προηγµένες υπηρεσίες Αποµακρυσµένης ∆ιαχείρισης ∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού του
∆ήµου Θέρµης»

1. Αναθέτουσα Αρχή
∆ήµος Θέρµης, ∆ηµοκρατίας 1, Θέρµη, Τ.Κ. 570 01, Τηλ: 2313300700
2. Περιγραφή
Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον ∆ήµο Θέρµης µέσω σύγχρονων τεχνολογιών και
διαδικασιών, που θα είναι εύκολες και γρήγορες στην χρήση τους, µε στόχο να επιτευχθεί
αποτελεσµατικότερη διαχείριση και συντήρηση των κακοτεχνιών των δρόµων και του ηλεκτρικού
φωτισµού του ∆ήµου, ορθολογικότερη διαχείριση των καταναλώσεων ενέργειας (προβλεπόµενη µείωση
κατανάλωσης κατά 40%) και δραστική µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων ιδιαίτερα του CO2.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος καλείται να αναπτύξει ένα διαδραστικό και πολυκαναλικό περιβάλλον που θα
προσφέρει, µεταξύ άλλων, υπηρεσίες:
•

Υποστήριξης για θέµατα διαχείρισης καταγγελιών και αιτηµάτων δηµοτών, βλαβών, πόρων και
υπεργολάβων

•

∆ιαχείρισης Ηλεκτροφωτισµού, που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων δίκτυο τηλελέγχου και τηλεχειρισµού
180 λαµπτήρων µέσω ενός κέντρου ελέγχου και σχετικό εξοπλισµό και λογισµικό

Με την υλοποίηση του έργου θα παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες :
I.

Καταγγελία για κακοτεχνία/ βλάβη σε µέρος του οδικού δικτύου ή δικτύου ηλεκτροφωτισµού – στάδιο
5 ψηφιακών υπηρεσιών.

II. Ενηµέρωση πολιτών για διεξαγωγή έργων σε τµήµατα του οδικού δικτύου – στάδιο 5 ψηφιακών
υπηρεσιών.
III. ∆ιαχείρισης µέρους του ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου
3. ∆ιαδικασία – κριτήρια ανάθεσης
Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µέσω της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης
τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της ισχύουσας νοµοθεσίας.
4. Τόπος παροχής υπηρεσιών
∆ήµος Θέρµης, ∆ηµοκρατίας 1, Θέρµη, Τ.Κ. 570 01, Τηλ: 2313300700
5. Χρονική διάρκεια του έργου
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι εννέα (9) µήνες
6. ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών
προσώπων, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.)
του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους
της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει
συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή
του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στις παραγράφους ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής της
διακήρυξης

7. Μερική υποβολή
Επιτρέπονται προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για µέρος του έργου απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
8. Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
9. ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου σε
αριθµηµένα ηλεκτρονικά αντίγραφα από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµης, ∆/νση: ∆ηµοκρατίας 1,
Θέρµη, ΤΚ 57001, Τηλέφωνο: 2310478029 FAX: 2310478, Υπεύθυνοι: Κολοκυθάς Αθανάσιος, Κυριάκης
Μιχάλης.
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί για την αρχική ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων επιπλέον και στον ιστότοπο
του ∆ήµου Θέρµης, καθώς και σε αυτόν της ΕΥ∆ ΕΠ Ψ.Σ.
Όλες οι οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινήσεις ή/ και απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί
εγκαίρως, θα αποσταλούν σε όσους έχουν προµηθευτεί τα αριθµηµένα τεύχη διακήρυξης και θα
δηµοσιευτούν στον διαδικτυακό κόµβο του ∆ήµου Θέρµης www.dimosthermis.gr στις προθεσµίες που
προβλέπονται από τη διακήρυξη.
10. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
διακήρυξη το αργότερο µέχρι την Τρίτη, 17/9/2013 και ώρα 12:00 στην έδρα του ∆ήµου Θέρµης,
∆ηµοκρατίας 1, Θέρµη, ΤΚ 57001.
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής
∆ηµοκρατίας 1, Θέρµη, ΤΚ 57001 παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Τµήµα Προγραµµατισµού
Ανάπτυξης & Οργάνωσης του ∆ήµου Θέρµης, Τηλέφωνο: 2313300778, 2313300777 FAX: 2310464421,
Υπεύθυνος: Κα Παπανικολάου Ευγενία & Κος Στέργιος Πραλακίδης.
11. Απαιτούµενες εγγυήσεις
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ
(€) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) του έργου.
Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι εννιά χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ
(9.190,00€).
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισµού του έργου µη συνυπολογιζοµένης
της επιτευχθείσας εκπτώσεως κατά το διαγωνισµό και κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης. Για την
καλή λειτουργία του Έργου, µετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συµβατικού
τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
12. Προϋπολογισµός - Τρόπος χρηµατοδότηση του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες,
οκτακόσια ΕΥΡΩ (€183.800,00) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ: €149.430,90, ΦΠΑ: €34.369,10).
Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Οι πληρωµές του
αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού.
13. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για έξι (6) µήνες από την
επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.
14. Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση
Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στις ελληνικές εφηµερίδες είναι η 2/8/2013, ηµέρα
Παρασκευή. Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

