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Προκήρυξη 
 Δημόσιου ηλεκτρονικού  ανοικτού  διαγωνισμού  για το έργο «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης
για το Δήμο Πρέβεζας»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρέβεζας προκηρύσσει  Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάση της βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας – τιμής.Ο διαγωνισμός αφορά την ανάθεση του έργου «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές
έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας» Ειδικότερα περιλαμβάνει :Α. Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων Έξυ-
πνης Πόλης- Β. Κέντρο Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Πρέβεζας - Γ. Σύ-
στημα διαχείρισης στόλου αποκομιδής απορριμμάτων -  Δ. Σύστημα Διαχείρισης ενέργειας Δημοτικού Φωτι -
σμού
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός ,ανέρχεται σε   163.000€ χωρίς Φ.Π.Α.  &  202.120,00€  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες και  ισχύει   από την υπογραφή της   και την ανάρτη-
σή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  www.promitheus.gov.gr   με A/A συστήματος 96669 .
Κάθε προσφορά επί ποινή απαράδεκτου θα αναφέρεται υποχρεωτικά στο σύνολο του έργου. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονι -
κό φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της  αριθ.  56902/215/19.05.2017( ΦΕΚ 1924/2-6-2017
Τεύχος Β) απόφασης Υπ. Οικ. & Ανάπτυξης
Έναρξη υποβολής προσφορών  14-09-2020   ημέρα Δευτέρα και ώρα  08:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών   21-09-2020    ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10:00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
25-09-2020  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  10:00.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για διάστημα έξι (6) μηνών   από την επόμενη
της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-
ραρτήματα 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 δημοσί -
ων συμβάσεων.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,  συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Απαιτείται  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού του έργου προ ΦΠΑ
(ήτοι 3.260,00 ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή  εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, το ύψος
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της οποίας ανέρχεται σε ποσό 5% επί της αξίας της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία κατατί-
θεται μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον  Κ.Α. : 64.7341.935 του προϋπολογισμού με ποσό  20.000€  για
το 2020    και αντίστοιχα  182.120€  για το 2021.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να ζητού-
νται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και  οκτώ (8) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο έξι   (6) ημέρες
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο -
σίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr .Η προ-
κήρυξη  δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και  επίσης  αναρτήθη-
κε στον ιστότοπο   www.et.davgeia.gov.gr  
Το πλήρες τεύχος  καταχωρήθηκε  στην ιστοσελίδα του Δήμου ): http://www.dimosprevezas.gr/ 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της αριθμ..16827/04-09-
2020  διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

                                                                                                                                                 Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                            Νικόλαος Γεωργάκος
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