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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας και εγκατάστασης. Ο διαγωνισμός
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση: Αυτόνομου
Φ/Β Συστήματος 40 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου,
ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού
Νοσοκομείου Γρεβενών»για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ
για την Ανάπτυξη της Τοπικής "Κοινότητας" Γρεβενών».
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιοτου Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας» / GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των 268.686,67 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 218.444,45 €
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07.
1)

Αναθέτουσα αρχή: . Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
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5)
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9)

10)
11)
12)
13)

Τόπος Παράδοσης Προμήθειας και εγκατάστασης:Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών
θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου
Γρεβενών και συγκεκριμένα στους χώρους που θα του υποδειχθούν. Ο ανάδοχος υποχρεούται
να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση.
Περιγραφή – Αντικείμενο του διαγωνισμού: Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η
ανάδειξη αναδόχου για την«Προμήθεια και Εγκατάσταση: Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 40
KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος
για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου
Γρεβενών»
Κωδικολόγιο Ειδών (CPV): 09331200-0/31521300-7/31711150-9/09331100-9
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο
της προμήθειας και εγκατάστασης
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, 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 Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.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.Δ.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.Δ.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 και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη. Οι ενώσεις προσώπων δεν
υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν
κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ικανοποίηση εκτέλεσης της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακήυπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση,
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός 90 ημερών μετά την παραγγελία
και η εγκατάσταση εντός 90 ημερών μετά την παράδοση του εξοπλισμού.
Τόπος – Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης και συμπληρωματικών τευχών: Η
διάθεση της Διακήρυξης γίνεται στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03 /06 /2016
Καταληκτική Ημερομηνία και Τόπος Υποβολής προσφορών: μέχρι και την Παρασκευή
15/07/2016και ώρα 15.00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13
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(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07. Τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν
υπόψη.Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.
14)
Διενέργεια διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 21/07/2016 και
ώρα 10.30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής.
15)
Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τον κ.
Απόστολο Τζιουβάρα, τηλ.: 24623 53203.ή στο e-mail: a.tzouvaras@grevena.pdm.gov.gr
Δημοσιότητα : Η παρούσα περίληψη δημοσιεύτηκε:
16)
• Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις
03/06/2016
• Στον ελληνικό τύπο:
α) σε 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»& «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» στις
03/06/2016.
β) Σε 2 ημερήσιες τοπικές εφημερίδες «ΠΡΩΙΝΗ»& «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» στις 03/06/2016
γ) Σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.» στις
03/
06/2016
• Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.grevena.gov.grκαι εστάλη για
δημοσίευση:
o Στην Επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 31/ 05/2016
o Στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Γρεβενών στις 03/ 06/2016.
• Επίσης η διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
• Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/ους σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3548/2007.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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