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Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού
2020/S 182-439800

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 128-313481)

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

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Ταχ. κωδικός: 542 48
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαριέττα Σπηλιοπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331172
Φαξ:  +30 2313331115
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας· με Σ.Δ.Ι.Τ..

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50232100 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Στο πλαίσιο της Σ.Δ.Ι.Τ., ο Ι.Φ.Σ. θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη 
συντήρηση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση / διαχείριση τού συστήματος και των υποδομών οδοφωτισμού 
του περιφερειακού οδικού δικτύου της Π.Κ.Μ., και των ειδικών συστημάτων ελέγχου και συνοδευτικών έργων. Η 
συνολική προθεσμία εκτιμάται κατά μέγιστον σε 12 μήνες. Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης 
περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης τής ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των 
υποδομών οδοφωτισμού στους βασικούς οδικούς άξονες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι η αντικατάσταση των κατανάλωση, η αποκατάσταση των βλαβών / 
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φθορών που αφορούν στις υποδομές οδοφωτισμού του εν λόγω οδικού δικτύου και σε λοιπά συνοδά έργα· η 
αναβάθμιση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου αυτού, καθώς και η εγκατάσταση και 
λειτουργία συστήματος τηλεδιαχείρισης, και ελέγχου της λειτουργίας του.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

14/09/2020

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 128-313481

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: III.1.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Αντί:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Διάβαζε:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης· η παρ. 7.5.3 Γ) της διακήρυξης αντικαθίσταται 
και ισχύει ως αναφέρεται κατωτέρω στο τμήμα VII.2) «Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες».
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 17/09/2020
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 15/10/2020
Τοπική ώρα: 15:00

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι διατάξεις της παραγράφου 7.5.3 Γ) της διακήρυξης αντικαθίστανται και ισχύουν ως ακολούθως:
«…7.5.3) Καταλληλότητα του μελετητή για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας […]
Γ) Ο μελετητής θα πρέπει να διαθέτει δυναμικό ανά κατηγορία / κατηγορίες μελετών, όπως ορίζεται στην 
ανωτέρω υποπαράγραφο Α της παρούσας παρ. 7.5.3), κατ’ ελάχιστον ως εξής:
α.α) στην κατηγορία μελέτης (9) «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες»:
— ένας (1) μελετητής με τουλάχιστον δωδεκαετή εμπειρία, και
— ένας (1) μελετητής με τουλάχιστον οκταετή εμπειρία, και
— είτε ένας (1) επιπλέον μελετητής με τουλάχιστον οκταετή εμπειρία είτε δύο (2) επιπλέον μελετητές με 
τουλάχιστον τετραετή εμπειρία έκαστος σε συναφείς μελέτες
και
β.β) στην κατηγορία μελέτης (16) «Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, 
κτηματογραφικές και τοπογραφικές)»:
— ένας (1) μελετητής με τουλάχιστον δωδεκαετή εμπειρία, και
— ένας (1) μελετητής με τουλάχιστον οκταετή εμπειρία, και
— είτε ένας (1) επιπλέον μελετητής με τουλάχιστον οκταετή εμπειρία είτε δύο (2) επιπλέον μελετητές με 
τουλάχιστον τετραετή εμπειρία έκαστος σε συναφείς μελέτες…».
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