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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» , εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 2.006.992,08  € 
(Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με CPV : 34993000-4  Φωτιστικά οδών ως κύρια κατηγορία καθώς 
και 34928510-6 Κολώνες φωτισμού οδών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Οδοφωτισμού, 
μέσω της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας φωτιστικά 
σώματα και ειδικότερα: 

 Την απεγκατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών για την  εγκατάσταση των νέων.

 Την προμήθεια και εγκατάσταση 2.802 φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED.

 Την προμήθεια και εγκατάσταση νέων ιστών φωτισμού.
Η Διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες για το σύνολο του Τμήματος 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη  25/1/2023 και ώρα 23:00 μμ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση τεχνικών προσφορών : Τετάρτη  1/2/2023 και ώρα 10:00 πμ
Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής με ημερομηνία  
8/12/2022  και αριθμό δημοσίευσης 2022/S 240-692890   (ΑΔΑΜ 22PROC011811400.).
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% του ποσού της μελέτης (ανευ Φ.Π.Α.), ήτοι 
29.925,10€.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007, του 
Ν.3801/09 και της υπ’ αριθμ. 27754/10 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. 
Διακυβέρνησης.
Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του 
διαγωνισμού  και υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
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