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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528808-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Καρδίτσα: Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή Ιστού
2022/S 187-528808

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala
Ταχ. κωδικός: 43131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +030 2441350797-798-799
Φαξ:  +030 2441350721
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://dimoskarditsas.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://dimoskarditsas.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://dimoskarditsas.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» προϋπολογισμού 349.866,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: 282.150,05 €, ΦΠΑ 67.716,01
Αριθμός αναφοράς: 20968/22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48222000 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή Ιστού
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και συστημάτων 
έξυπνης κινητικότητας εντός της περιοχής παρέμβασης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του υλοποίηση του 
Υποέργου 6 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» της 
Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Καρδίτσας». Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω:
1. Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης:
a. Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi)
b. Σύστημα έξυπνου οδοφωτισμού
c. Σύστημα καταμέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών
d. Σύστημα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης
2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
a. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης
Επισ

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 282 150.05 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32344210 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας
34926000 Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων
38344000 Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης
38820000 Εξοπλισμός τηλεχειρισμού
72211000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη
34924000 Πινακίδες μεταβαλλόμενου μηνύματος

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και συστημάτων 
έξυπνης κινητικότητας εντός της περιοχής παρέμβασης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του υλοποίηση του 
Υποέργου 6 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» της 
Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Καρδίτσας». Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω:
1. Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης:
a. Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi)
b. Σύστημα έξυπνου οδοφωτισμού
c. Σύστημα καταμέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών
d. Σύστημα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης
2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
a. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να επικαιροποίησει τη σχετική τεχνική έκθεση και να υποβάλλει μία 
μελέτη εφαρμογής με τις τελικές θέσεις και διαστασιολόγηση των άνω λύσεων, καθώς και να διασφαλίσει 
τη σωστή λειτουργία των προμηθειών διενεργώντας την πιλοτική λειτουργία του συστήματος καθώς και την 
εκπαίδευση των χρηστών πριν την οριστική παράδοση του έργου.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 282 150.05 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 9
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 (άρθρο 6.1.1 της 
Διακήρυξης).

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Ταυτότητα του έργου: Υποέργο 6 της Πράξης : «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 
με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 304/1466/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΑ339465ΧΙ8-ΓΞΜ) της ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχει λάβει κωδικό MIS 5033605.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ 20968/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 20969/2022 ΤΗΣ 23/09/2022.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/10/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/11/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά της σχετικής πράξης 
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής στην ΕΑΔΗΣΥ-Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (η δνση της 
αρχής βρίσκεται στο τμήμα vi.4.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (κτίριο «Κεράνης»)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα 
από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (κτίριο «Κεράνης»)
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ταχ. κωδικός: 43100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2441350797-798-799
Φαξ:  +30 2441350721
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.dimoskarditsas.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/09/2022
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