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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου 

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προµήθειας συστηµάτων θέρµανσης και φωτιστικών 

σωµάτων για την ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική αναβάθµιση των σχολικών κτιρίων 

και των υπαίθριων χώρων αυτών του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου προϋπολογισµού 

200.870,68ευρώ µε το Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

Ταχυδροµική διεύθυνση Αγ. Γεώργιος, Ζαγορά 

Πόλη Ζαγορά 

Ταχυδροµικός Κωδικός 37001 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS GR125 

Τηλέφωνο 2426350105 

Φαξ 2426023128 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  200.870,68€ µε 

ΦΠΑ, ήτοι ποσού 161.992,48€ µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. (ποσό 

ΦΠΑ 38.878,20€) 

Ζαγορά, 29.11.2018 
 
Αριθµ. Πρωτ.: 13753 
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Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο texzagmour@mail.com 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, 

πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : 

www.promitheus.gov.gr µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το Τµήµα 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου , αρµόδιος 

υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλέφωνο 24263-50105, Φαξ : 24260-23128, email: 

texzagmour@gmail.com κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 

 

3. Κωδικός CPV: 

Κωδικός CPV Είδος 

45259900-6 Εργασίες αναβάθµισης εγκαταστάσεων 

 

4. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης είναι η 

προµήθεια συστηµάτων θέρµανσης και φωτιστικών σωµάτων για την ενεργειακή, αισθητική 

και κτιριολογική αναβάθµιση των σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών του 

∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, συνολικού προϋπολογισµού 200.870,68€ 

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 161.992,48€ ΦΠΑ : 

38.878,20€ ). 

 

5. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

∆ιάρκεια Σύµβασης : Η διάρκεια της σύµβασης θα έχει χρονική διάρκεια τρεις µήνες 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 

6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών που είναι εγκατεστηµένα σε:    

 α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 

δηµοσίων συµβάσεων. 
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7. Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι είδη(τµήµατα): 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προϋπολογισµού Μελέτης 

 

 
Α/Α 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

 
Μ.Μ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(σε ευρώ) 

∆ΑΠΑΝΗ 
 

(σε ευρώ) 

 
1 
 

Προµήθεια και εγκατάσταση 
παραθύρων χωρικού  τύπου 

τ.µ. 215,26 490,00 105.477,40 

 
2 
 

Προµήθεια και εγκατάσταση 
συστήµατος θέρµανσης µε 
βιοµάζα ισχύος έως 200kw 

τεµ 2 17.010,00 34.020,00 

 
3 
 

Προµήθεια και εγκατάστασης 
λαµπτήρων LED τύπου Τ8 9W 

τεµ 588 10,88 6.397,44 

 
4 
 

Προµήθεια και εγκατάστασης 
λαµπτήρων LED τύπου Τ8 
18W 

τεµ 884 18,21 16.097,64 

 
 
 

   
Σύνολο: 161.992,48 

 
 
 

   
ΦΠΑ 24% 38.878,20 

 
 
 

   
Γενικό 

Σύνολο 
200.870,68 

 

 

8. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

 

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο 

µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr . 

 

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 04.12.2018 και ώρα 05.12.2018 και ώρα 04.01.2019 και ώρα 
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www.promitheus.gov.gr, 

του ΕΣΗ∆ΗΣ 

11:00 π.µ. 11:00 π.µ. 15:00 µ.µ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και 

δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δέκα (10) µηνών από την επόµενη της 

διενέργειας του διαγωνισµού . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 

απορρίπτεται. 

 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

12. Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση 

Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Κάθε οικονοµικός φορέας που έχει συµφέρον να 

του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας έχει την δυνατότητα σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στον Ν 4412/2016 όπως ισχύουν σήµερα ,τον Ν 4472/ 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-

05- 2017) και το Π∆ 39/2017 δύναται να υποβάλει προδικαστική προσφυγή ενώπιων της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε 

µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ, και περιέχει τις νοµικές και πραγµατικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της. Σχετικό το άρθρο 5.3  της διακήρυξης. 

 

13. ∆ηµοσιεύσεις: Η προκήρυξη της παρούσας σύµβασης καθώς και το πλήρες κείµενο 

της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) . 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : Α/Α 

67893 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύµφωνα µε τα άρθρο 66 ,377 και 379 του Ν. 4412/2016 . 

 

14. Εγγυήσεις : Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
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σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) µε την 

ανάλογη στρογγυλοποίηση επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο 

οικονοµικός φορέας συµµετέχει για το σύνολο των ειδών , αλλιώς για ποσό 2% (δύο τοις 

εκατό) µε την ανάλογη στρογγυλοποίηση της εκτιµώµενης αξίας σύµβασης χωρίς ΦΠΑ 

του/των προσφερόµενου/ων ειδών, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

15.  

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑ∆Α Α 
Προµήθεια και εγκατάσταση 

παραθύρων χωρικού  τύπου 
2.109,55 

ΟΜΑ∆Α Β 
Προµήθεια και εγκατάσταση 

συστήµατος θέρµανσης 
680,40 

ΟΜΑ∆Α Γ 
Προµήθεια και εγκατάσταση 

λαµπτήρων LED τύπου Τ8 9W 
127,95 

ΟΜΑ∆Α ∆ 
Προµήθεια και εγκατάσταση 

λαµπτήρων LED τύπου Τ8 18W 
321,95 

 

16. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 


