1/ 17
TED24_ 01/11/2013- ID:2013-000813
Πρότυπο έντυπο 2 - EL
Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
Ομήρου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Λευκωσίας

Εθνικό
αναγνωριστικό:

Ταχ. διεύθυνση:

Τ.Θ. 21015

Πόλη:

Λευκωσία

Χώρα:

Κύπρος

Σημείο(α) επαφής:

Δήμος Λευκωσίας

Υπόψη:

Μαρίας Ιωάννου

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:

maria.ioannou@nicosiamunicipality.org.cy

Ταχ. κώδικας:

1500

Τηλέφωνο:

+357 22797442

Φαξ:

+357 22750531

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.I
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.II
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.III
I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους
Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή
διεθνής οργανισμός
Άλλο (να προσδιοριστεί):

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Άμυνα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Περιβάλλον
Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις
Υγεία
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
Κοινωνική προστασία
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
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Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
Ομήρου
Εκπαίδευση
Άλλο (να προσδιοριστεί):
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:
ναι

όχι

(Εάν ναι, περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α)

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή
Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου καθώς και
εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
[Επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – η οποία αντιστοιχεί περισσότερο στον ειδικό στόχο της
σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) σας]
(α) Έργα

(β) Προμήθειες

Εκτέλεση

Αγορά

Κατηγορία υπηρεσιών αριθ.

Σχεδιασμός και εκτέλεση

Χρηματοδοτική μίσθωση

Πραγματοποίηση, με
οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου
το οποίο ανταποκρίνεται στις
επακριβώς οριζόμενες από τις
αναθέτουσες αρχές απαιτήσεις

Ενοικίαση

(Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ.
παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Κύριος τόπος των έργων

(γ) Υπηρεσίες

Αγορά-μίσθωση
Συνδυασμός αυτών
Κύριος τόπος παράδοσης

Κύριος τόπος παροχής

Κωδικός NUTS CY000
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια σύμβαση
Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου
Τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο (κατά περίπτωση)
Συμφωνία-πλαίσιο με πλείονες φορείς

Συμφωνία-πλαίσιο με ένα φορέα

Αριθμός
Ή, κατά περίπτωση,ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων
στην προβλεπόμενη συμφωνία-πλαίσιο
Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου:
Διάρκεια σε έτη:

ή μήνα(ες):

Αιτιολόγηση για συμφωνία-πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:
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Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
Ομήρου
Εκτιμώμενη συνολική αξία των αγορών καθόλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου (κατά περίπτωση,
ποσά):
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ:
ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:
και

Νόμισμα:

Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν: (εφόσον είναι γνωστές):
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών)
Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών σωμάτων
και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου καθώς και εκπαίδευση
για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

34991000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

31527260

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

II.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
ναι

όχι

II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται)
ναι

όχι

Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για (σημειώστε μόνον ένα τετραγωνίδιο):
μόνον ένα τμήμα
ένα ή περισσότερα τμήματα
όλα τα τμήματα
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
ναι

όχι

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση)
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 1440000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:
Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες:

ή ημέρες:

(από την ανάθεση της σύμβασης)
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Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
Ομήρου
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση)
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί
ναι

όχι

Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά περίπτωση):

ή εύρος: μεταξύ

και

Εάν είναι γνωστό, στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό
πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες:

ή ημέρες:

(από την ανάθεση της σύμβασης)

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση)
1. Δέσμευση μη απόσυρσης προσφοράς
2. Εγγύηση ΠΙστής Εκτέλεσης 5% του συμβολαίου
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά
περίπτωση)
Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην
περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος Διορισμένης Υπεργολαβίας είναι κοινοπραξία τότε αυτή, πριν την υπογραφή της
Σύμβασης Υπεργολαβίας, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Εάν ναι, περιγραφή των ειδικών όρων
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή
διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και που έχουν καταβάλει το αντίτιμο για την αγορά των
εγγράφων διαγωνισμού εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο 2.13. Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από την
Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε
τροποποιείται.
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Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
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2. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε κάθε εσωτερικό υπεργολάβο ή προμηθευτή που
Ομήρου
προτείνεται στην Προσφορά ότι θα αναλάβει την εκτέλεση ή προμήθεια, ανάλογα με την περίπτωση, ποσοστού των Εργασιών
Υπεργολαβίας που υπερβαίνει το 10% του Ποσού Προσφοράς.
3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην
περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος Διορισμένης Υπεργολαβίας είναι κοινοπραξία τότε αυτή, πριν την υπογραφή της
Σύμβασης Υπεργολαβίας, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού.
4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία.
Παραβίαση του όρου αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη όλων των προσφορών στις οποίες θα μετέχει το πρόσωπο
αυτό.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση:
α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία
(όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Νοεμβρίου 1995), ή για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/
ΕΚ)
β. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές
ή κανονιστικές πράξεις
γ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις
δ. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ
δεδικασμένου
ε. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε
μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή
στ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την
πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη
νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι
ζ. να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές
ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών.
7. Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής
της παραγράφου 3.3.6 ισχύουν για κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία και αν ένας συμμετέχων δεν πληροί μία από
τις προϋποθέσεις αυτές, η υποβληθείσα προσφορά της κοινοπραξίας αποκλείεται του διαγωνισμού και δεν αξιολογείται.
III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την
αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων
(κατά περίπτωση):

III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την
αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων

(κατά περίπτωση):
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
i. να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία
(3) χρόνια, συμβάσεις συνολικής αξίας € 600.000,00 με
αντικείμενο την προμήθεια φωτιστικών εκ των οποίων
τουλάχιστον μία σύμβαση να είναι δαπάνης €100.000,00
έργου παρόμοιας φύσεως. Έργο παρόμοιας φύσεως
ορίζεται η προμήθεια φωτιστικών για εξωτερικούς χώρους.
Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σημαίνει κατά ποσοστό
υλοποίησης της σύμβασης τουλάχιστον 80%.
ii. να έχει συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου,
στελέχη των οποίων τα προσόντα θα καλύπτουν τα ελάχιστα
απαιτούμενα για το προσωπικό του Αναδόχου όπως αυτά
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σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
περιγράφονται πιο κάτω. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη
Ομήρου
Ομάδα Έργου απαιτείται για την Ομάδα (Group) I (Lighting
Control Systems) των οποίων η εγκατάσταση τους, η
σύνδεση με τα φωτιστικά σώματα και στην συνέχεια έλεγχος,
προγραμματισμός, λειτουργία και εκπαίδευση περιέχεται
στις υποχρεώσεις του Προσφέροντα.
Η πιο πάνω Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται
τουλάχιστον ως ακολούθως:
1. Ο Μηχανικός του Έργου / Διαχειριστής (Project
Engineer/Manager), να είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός κάτοχος πανεπιστημιακού
διπλώματος ή τίτλου στον οικείο κλάδο, με 10ετή
τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα, και να είναι μέλος του
ΕΤΕΚ ή σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης του.
2. Ο Επικεφαλής Τεχνικός Φωτισμού (Lead Lighting
Technician) να έχει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε παρόμοια
θέση.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος
Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι
ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά
από τα μέλη της κοινοπραξίας.
Ένας Προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες
άλλων φορέων για να αποδείξει την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων της παραγράφου 3.3.8, ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση
αυτή ο Προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει ότι:
(α) για την εκτέλεση της Σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους,
(β) οι φορείς αυτοί διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και
(γ) οι φορείς αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
της παραγράφου 3.3.6.
III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις (κατά περίπτωση)
Η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνον σε προστατευόμενα εργαστήρια
Η σύμβαση εκτελείται μόνον στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων απασχόλησης
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας
Ανοικτή
Κλειστή
Επισπευσμένη κλειστή

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:

Με διαπραγμάτευση

Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί
ναι

όχι

Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των
οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί, στο πλαίσιο
του τμήματος VI.3) Πρόσθετες Πληροφορίες
Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:
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Ανταγωνιστικός διάλογος
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]
Χαμηλότερη τιμή
ή
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρατίθενται ανάλογα με τη
στάθμισή τους ή κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που η στάθμισή τους δεν είναι δυνατή
για εμφανείς λόγους)
τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
Κριτήρια

Στάθμιση

Κριτήρια

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Στάθμιση

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας
ναι

όχι

Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική δημοπρασία (κατά περίπτωση)
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση)
08-2-10/2013
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση
ναι

όχι

Εάν ναι,
Πρoκαταρκτική προκήρυξη

Προκήρυξη για προφίλ αγοραστή

Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ:

της

(ηη/μμ/εεεε)

Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις (κατά περίπτωση)
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)
Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα
Ημερομηνία:
11/12/2013

(ηη/μμ/εεεε)

Ώρα: 10:00

Έγγραφα έναντι αντιτίμου
ναι

όχι

Εάν ναι, τιμή (ποσά):

Νόμισμα:
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Ομήρου
Όροι και τρόπος πληρωμής:
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία:
11/12/2013

(ηη/μμ/εεεε)

Ώρα: 10:00

IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
Επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) της ΕΕ:
ES

CS DA DE ET

EL

EN FR

IT

LV

LT

HU MT NL

PL

PT

SK SL

FI

SV

BG GA RO

Άλλο:
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία)
Έως:

(ηη/μμ/εεεε)

ή Διάρκεια σε μήνα(ες): 6

ή ημέρες: (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία:
11/12/2013

(ηη/μμ/εεεε)

Ώρα:

Τόπος (κατά περίπτωση): Κεντρικά Γραφεία Δήμου - Πλατεία Ελευθερίας
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Δήμαρχος ή εκπρόσωπός του, Δημοτικός Γραμματέας ή εκπρόσωπός του και οι αρμόδιοι λειτουργοί
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Εάν ναι, εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
ναι

όχι

Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Οι Εργασίες Υπεργολαβίας χρηματοδοτούνται από: α) Για την
Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας (τμήμα Α1.1, Α1.2 και Α1.3) και του περιβάλλοντα χώρου συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο
2007-2013 και το Δήμο Λευκωσίας.
β) Για την κατασκευή του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης (τμήμα Β) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και το Δήμο
Λευκωσίας.
Οι πληρωμές θα γίνονται από τον Δήμο Λευκωσίας.
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)
1.Τα έγγραφα μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά από την διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy.
2. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Κυρίως Εργολάβου.
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σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
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VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία:

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Ταχ. διεύθυνση:

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820

Πόλη:

Λευκωσία

Ταχ. κώδικας:

1304

Χώρα:

Κύπρος

Τηλέφωνο:

+357 22445100

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

tra@aap.gov.cy

Φαξ:

+357 22445107

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.tra.gov.cy

Εθνικό
αναγνωριστικό:

Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες διαμεσολάβησης (κατά περίπτωση)
Επίσημη επωνυμία:

Εθνικό
αναγνωριστικό:

Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών (συμπληρώστε τον τίτλο VI.4.2 ή , εάν χρειάζεται, τον τίτλο VI.4.3)
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την(τις) προθεσμία(ες) υποβολής προσφυγών:
1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης
και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της
Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
2. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι
επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται
στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy.
3. Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών
αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των
Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία:

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Ταχ. διεύθυνση:

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820

Πόλη:

Λευκωσία

Ταχ. κώδικας:

1304

Χώρα:

Κύπρος

Τηλέφωνο:

+357 22445100

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

tra@aap.gov.cy

Φαξ:

+357 22445107

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.tra.gov.cy

Εθνικό
αναγνωριστικό:
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VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
01/11/2013 (ηη/μμ/εεεε)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ
I) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επίσημη επωνυμία:

Δήμος Λευκωσίας

Ταχ. διεύθυνση:

Τ.Θ.21015

Πόλη:

Λευκωσία

Χώρα:

Κύπρος

Σημείο(α) επαφής:

Ενιαίο Ρυμθιστικό Σχέδιο Λευκωσίας

Υπόψη:

Χρυστάλλας Baldwin

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

chrystalla.baldwin@nicosiamunicipality.org.cy

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.lefkosia.eu

Εθνικό
αναγνωριστικό: CY
Ταχ. κώδικας:

1500

Τηλέφωνο:

+357 22797574

Φαξ:

+357 22767923

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (1)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα (Group) A
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτιστικά τύπου L2/L2a
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

34991000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

31527260

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
510 τεμάχια
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 195000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)
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TED24_ 01/11/2013- ID:2013-000813
Πρότυπο έντυπο 2 - EL
Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
Ομήρου
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (2)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα (Group) B
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτιστικά τύπου L20 και R
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

34991000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

31527260

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
L20 - 41 τεμάχια
R - 229 sq.m
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 117000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

(από την ανάθεση της σύμβασης)

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (3)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα (Group) C
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτιστιά τύπου L42, L45, L46
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

34991000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

31527260

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
L42 - 732 m

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
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TED24_ 01/11/2013- ID:2013-000813
Πρότυπο έντυπο 2 - EL
Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
L45 - 414 m
Ομήρου
L46 - 126 m
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 220000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

(από την ανάθεση της σύμβασης)

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (4)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα (Group) D
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτιστικά τύπου L1, L4a,L4b, L4d, L25, L26a, L26b, L28
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

34991000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

31527260

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
L1 - 15 τεμάχια
L4a - 2 τεμάχια
L4b - 2 τεμάχια
L4d - 2 τεμάχια
L25 - 8 τεμάχια
L26a - ,6 τεμάχια
L26b - 9 τεμάχια,
L28 - 11 τεμάχια
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 195000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)
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TED24_ 01/11/2013- ID:2013-000813
Πρότυπο έντυπο 2 - EL
Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
Ομήρου
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (5)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 5 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα (Group) E
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτιστικά τύπου eb1-, d2-, d4-, ed2-, ed4, ee1-, ee2-, ee3-, ee4, f1,-, f2-, f5-, f7-, ef1-, ef2-, ef5-, S1-, S2-, S3-, S4-,
S5-,LB1 to LB17-, W1 -, POLE
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

34991000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

31527260

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
eb1 - 3 τεμάχια
d2 -19τεμάχια
d4 - 10 τεμάχια
ed2 - 6τεμάχια
ed4 - 7 τεμάχια
ee1 - 30 τεμάχια
ee2 - 16 τεμάχια
ee3 - 2 τεμάχια
ee4 - 31τεμάχια
f1 - 19 τεμάχια
f2 - 161 τεμάχια
f5 - 150 τεμάχια
f7 - 305 μ.
ef1 - 1 τεμάχιο
ef2 - 13 τεμάχια
ef5 - 74 τεμάχια
S1 - 8 τεμάχια
S2 - 3 τεμάχια
S3 - 1 τεμάχιο
S4 - 1 τεμάχιο
S5 - 1 τεμάχιο
LB1 to LB17 - 17 τεμάχια
W1 - 5 τεμάχια
POLE - 2 τεμάχια
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 65000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)
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TED24_ 01/11/2013- ID:2013-000813
Πρότυπο έντυπο 2 - EL
Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
Ομήρου
ολοκλήρωση
(ηη/μμ/εεεε)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (6)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 6 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα (Group) F
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτιστικά τύπου L15b-, L15c-, L15d-, L15e-, L16a-, L16b, L16c, L16d
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

34991000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

31527260

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
L15b - 87 τεμάχια
L15c -19 τεμάχια
L15d - 63 τεμάχια
L15e - 568 τεμάχια
L16a -712 μ,
L16b - 30 μ.
L16c - 381 μ.
L16d - 24 μ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 316000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (7)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 7 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα (Group) G
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτιστικά τύπου L3- , L3a-, L3b-, L3c-, L5a-, L5/L5b, L14a, L14b, L14c, L14e, L14f
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
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TED24_ 01/11/2013- ID:2013-000813
Πρότυπο έντυπο 2 - EL
Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
Ομήρου
Κύριο λεξιλόγιο
Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο

34991000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

31527260

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
L3 - 66 τεμάχια
L3a - 5 τεμάχια
L3b - 8 τεμάχια
L3c - 2 τεμάχια
L5a - 22 τεμάχια
L5/L5b - 120 τεμάχια
L14a - 177 τεμάχια
L14b - 9 τεμάχια
L14c - 19 τεμάχια
L14e - 24 τεμάχια
L14f - 6 τεμάχια
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 125000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

(από την ανάθεση της σύμβασης)

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (8)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 8 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα (Group) H
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτιστικά τύπου L3g-, L9a-, L9b-, L10-, L11-, L35-, L50-, eL50-, L51-, eL51-, L52-, L57-, L58-, L59-, L63
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

34991000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

31527260

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
L3g - 4 τεμάχια
L9a - 6 τεμάχια
L9b - 10 τεμάχια
L10 - 18 τεμάχια
L11 - 10 τεμάχια

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL
Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
L35 - 12 τεμάχια
Ομήρου
L50 - 126 τεμάχια
eL50 - 19 τεμάχια
L51 - 50 τεμάχια
eL51 - 4 τεμάχια
L52 - 110 m
L57 - 12 m
L58 - 4 τεμάχια
L59 - 4 τεμάχια
L63 - 4 τεμάχια
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 82000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

(από την ανάθεση της σύμβασης)

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (9)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 9 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα (Group) I
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτιστικά συστήματα ελέγχου
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

34991000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

31527260

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 125000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL
Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για προμήθεια, παράδοση και περιόδο ευθύνης για ελαττώματα, φωτιστικών
σωμάτων και προμήθεια παράδοση, εγκατάσταση και περίοδο ευθύνης για ελαττώματα για συστήματα ελέγχου
καθώς και εκπαίδευση για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο
Ομήρου
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

