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Προκήρυξη σύμβασης
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ)

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) GR

Ταχ. Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 19
Πόλη: ΔΡΟΣΙΑ

Ταχ. κωδικός: 14572

Σημείο(α) επαφής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2132140127

Υπόψη: ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kouroupaki@dionysos.gr

Φαξ: +30 2132140121

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: (URL) http://WWW.DIONYSOS.GR
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) _____
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) _____
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) _____
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Άλλη (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
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ)

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙΙ)

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων
Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία /Γραφείο
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία /Γραφείο
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
Άλλη: (να προσδιοριστεί)
I.3) Κύρια δραστηριότητα
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Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Άμυνα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Περιβάλλον
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
Υγεία
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
Κοινωνική προστασία
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
Εκπαίδευση
Άλλη: (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
περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α
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Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή :
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή :
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής :
επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – που αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο
αντικείμενο της σύμβασής σας ή στις αγορές
Έργα
Εκτέλεση
Μελέτη και εκτέλεση
Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε
μέσα, έργου που ανταποκρίνεται
στις οριζόμενες από τις αναθέτουσες
αρχές απαιτήσεις

Προμήθειες
Αγορά
Χρηματοδοτική μίσθωση
Ενοικίαση
Αγορά-μίσθωση
Συνδυασμός αυτών

Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ: _____
Δείτε παράρτημα Γ1 για τις
κατηγορίες υπηρεσιών

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής :
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κωδικός NUTS: EL305
II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
(ΔΣΑ):
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
Η προκήρυξη αφορά τη δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο : (κατά περίπτωση)
Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα
Αριθμός : _____
ή
(κατά περίπτωση) μέγιστος αριθμός : _____ συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο
Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου
Διάρκεια σε έτη : _____ ή σε μήνες : _____
Αιτιολόγηση για συμφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη :
_____

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου (κατά περίπτωση,
μόνο ποσά)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ : _____ Νόμισμα :
ή
Εύρος: μεταξύ : _____ : και : _____ : Νόμισμα :
Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν : (εάν είναι γνωστό)
_____
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II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών :
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο
έργο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και
εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Διονύσου”, σύμφωνα με την Προκήρυξη και τη
Σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου αυτής.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων Συμβάσεων (CPV):
CPV 79411000-8 – Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα Γενικής διαχείρισης

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) :
Κύριο αντικείμενο

Κύριο λεξιλόγιο
79411000

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(κατά περίπτωση)

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) :
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA) :
ναι
όχι
II.1.8) Τμήματα:
τα τμήματα)

(για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα χρησιμοποιήστε το παράρτημα Β τόσες φορές όσα και

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες:
ναι
(εάν ναι) Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για
ένα τμήμα

όχι

ένα ή περισσότερα τμήματα
όλα τα τμήματα
II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές:
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές :
ναι
όχι
II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης :
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση : (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, των ανανεώσεων και των
δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, κατά περίπτωση)
1
(κατά περίπτωση, μόνο ποσά)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ : 240000.00 Νόμισμα : EUR
ή
Εύρος: μεταξύ : _____ : και : _____ : Νόμισμα :
II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης : (κατά περίπτωση)
Δικαιώματα προαίρεσης :
ναι
όχι
(εάν ναι) Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης :
_____
(εάν είναι γνωστό) Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης :
σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις : (κατά περίπτωση)
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί:
ναι
όχι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: (εάν είναι γνωστό) _____ ή Εύρος: μεταξύ : _____ και: _____
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(εάν είναι γνωστό) Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο
χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: _____ ή σε ημέρες: _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης:
Διάρκεια σε μήνες : 144 ή σε ημέρες: _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση: ______ (ηη/μμ/εεεε)
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Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση:
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις: (κατά περίπτωση)
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το 2%
του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό
4.800,00 ευρώ.Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 4/3/2020

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις
διέπουν:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι ο Δήμος Διονύσου. Η δαπάνη για την εν λόγω
Σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30.6117.0012, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα. Σχετική η υπ’
αριθ. 603/30869/2018 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των πιστώσεων, πολυετών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του Δήμου για τις αμοιβές Ενεργειακής Αναβάθμισης και η οποία αναρτήθηκε
στο Διαδίκτυο (Διαύγεια), με ΑΔΑ (ΩΖΛΝΩ93-ΗΕ0). Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους,
προερχόμενους από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύμβαση: (κατά περίπτωση)
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:
i) κράτος - μέλος της Ένωσης,
ii) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και,
iv) 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 δημοσίων Συμβάσεων.
2. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, αυτόνομα ή με άλλα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια Προσφορές. Η
συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου αποκλειστικά ως υπεργολάβου σε περισσότερα από ένα σχήματα,
δεν επιτρέπεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι: (κατά περίπτωση)
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους :
(εάν ναι) Περιγραφή των ειδικών όρων:

ναι

όχι

Για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας της παρούσας Προκήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)» σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016.
Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική
παραλαβή των αντικειμένων των Συμβατικών Τευχών, όπως ορίζονται σε αυτά. Η ανωτέρω επιτροπή εισηγείται
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στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής:
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Καταλληλότητα για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες οφείλουν:
i) να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος
εγκατάστασής τους και να αποδεικνύουν δραστηριότητα σε έργα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας
(Ενεργειακή Εξοικονόμηση - Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, κλπ).
ii) να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση την Υ.Α.
ΔΕ/13280/07.06.2011 “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και
συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011).
Το σύνολο των στοιχείων της παρούσης παραγράφου, δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και υποβάλλονται με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
προσόντων: (κατά περίπτωση)
_____
Όσον αφορά την Οικονομική και Χρηματοοικονομική
επάρκεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προσφέροντες
διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική
ικανότητα για την εκτέλεση της ΣΠΥ, απαιτείται:
α) οι προσφέροντες να αποδεικνύουν, γενικό κύκλο
εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις, τουλάχιστον ίσο, ή μεγαλύτερο, από την
αξία του Προϋπολογισμού της ΣΠΥ (άνευ ΦΠΑ).
Σε περίπτωση που οι προσφέροντες λειτουργούν
χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας, θα πρέπει
να αποδεικνύουν κύκλο εργασιών, για μία (1) κατ΄
ελάχιστον οικονομική χρήση, τουλάχιστον ίσο, ή
μεγαλύτερο, από την αξία του Προϋπολογισμού
της ΣΠΥ (άνευ ΦΠΑ). Το σύνολο των στοιχείων της
παρούσης παραγράφου, δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και
υποβάλλονται με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων: (κατά περίπτωση)
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα _____
για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,
οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα, επί
ποινή αποκλεισμού, απαιτείται οι προσφέροντες να
αποδεικνύουν:
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α) στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον (5) Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών
που να αφορούν παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για
Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων σε Δήμους ή Περιφέρειες, με τη
μορφή Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στον
Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως προβλέπεται
στον ν. 3855/2010 και τις λοιπές κανονιστικές διατάξεις
και
β) ότι επιπλέον έχουν υλοποιήσει κατά τη διάρκεια
της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον από (1) Σύμβαση
Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου σε Κοστολόγηση Τιμολόγηση υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις
ανωτέρω προϋποθέσεις καταθέτοντας, εντός
του σφραγισμένου φακέλου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, πίνακα ανάθεσης σχετικών εργασιών
συνοδευόμενο από αντίστοιχες συμβάσεις ή
πιστοποιητικά.
γ) να διαθέτουν ομάδα Έργου που θα αποτελείται
τουλάχιστον από τα παρακάτω μέλη, τα οποία θα
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα περιγραφόμενα
προσόντα και εμπειρίες:
• Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο
του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) θα πρέπει
να διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου
Μηχανικού Α.Ε.Ι. και κατ΄ ελάχιστον δεκαπενταετή (15)
επαγγελματική εμπειρία, με ειδική εμπειρία συναφή
με το αντικείμενο του έργου και ειδική εμπειρία σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα και Συμβάσεις Ενεργειακής
Απόδοσης.
• Ένα (1) στέλεχος το οποίο θα πρέπει να διαθέτει
πτυχίο Οικονομικών επιστημών Πανεπιστημιακής
Σχολής (ΑΕΙ), της ημεδαπής η ισότιμο της αλλοδαπής
κατ’ ελάχιστον δεκαπενταετή (15) επαγγελματική
εμπειρία, με ειδική εμπειρία και ειδική εμπειρία σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα και Συμβάσεις Ενεργειακής
Απόδοσης.
• Ένα (1) στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει κατ΄
ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία σε
σχεδιασμό, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση
υλικών και ενεργειακών συστημάτων, συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας.
• Ένα (1) στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει
δεκαπενταετή (15) επαγγελματική εμπειρία σε
Πληροφορική (Ανάπτυξη πληροφοριακών Συστημάτων,
Λειτουργικά συστήματα, Προγραμματισμό και Ανάλυση
συστημάτων, καθώς και σε υποστήριξη - έλεγχο σε
λειτουργικές πλατφόρμες βάσεων δεδομένων για
Σύνταξη Απολογιστικών Αναφορών και Διαγραμμάτων
Ροής Διαχείρισης.
Στις περιπτώσεις Ενώσεων Οικονομικών Φορέων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
κριτήρια των παραγράφων είναι δυνατό να καλύπτονται
αθροιστικά από τους συμμετέχοντες και υποβάλλονται
κατά περίπτωση.
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III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις: (κατά περίπτωση)
Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια
Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων απασχόλησης
III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών:
III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
(εάν ναι) Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις :
_____

ναι

όχι

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους
που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:
ναι
όχι
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Τμήμα IV : Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας:
IV.1.1) Είδος διαδικασίας:
Ανοικτός
Κλειστός
Επισπευσμένη κλειστή

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:
_____

Με διαπραγμάτευση

Επισπευσμένη με
διαπραγμάτευση

Ορισμένοι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί (εάν συντρέχει περίπτωση, στο
πλαίσιο ορισμένων ειδών διαδικασίας με διαπραγμάτευση) :
ναι
όχι
(εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οικονομικών φορέων
που έχουν ήδη επιλεγεί, στο τμήμα VI.3 Συμπληρωματικές πληροφορίες)
Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:
_____

ανταγωνιστικό διάλογο
IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή
να συμμετάσχουν: (κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Προβλεπόμενος αριθμός φορέων: _____
ή
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: _____ και (κατά περίπτωση) μέγιστος αριθμός _____
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:
_____

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου:
(διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό
διαπραγμάτευση προσφορών :
ναι
όχι
IV.2) Κριτήρια ανάθεσης
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 παρουσιάζονται συνοδευόμενα
από τη στάθμισή τους ή σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή στάθμισή
τους για εμφανείς λόγους)
τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
Κριτήρια
Στάθμιση Κριτήρια
Στάθμιση
1. Κατανόηση στόχων - ιδιαιτεροτήτων
30
6. _____
_____
έργου. Συμφωνία πρότασης με τεχνικές
προδιαγραφές
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Κριτήρια
2. Πληρότητα και σαφήνεια της
πρότασης / τεκμηρίωση
3. Μεθοδολογία υλοποίησης έργου
(οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιάγραμμα,
παραδοτέα)
4. Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης
έργου και προτεινόμενη δομή και
οργάνωση της
5. Λειτουργία της Ομάδας Έργου,
ροή εργασιών και καταλληλότητα της
κατανομής ρόλων και καθηκόντων των
μελών της Ομάδας Έργου

Στάθμιση
15

Κριτήρια
7. _____

Στάθμιση
_____

15

8. _____

_____

15

9. _____

_____

25

10. _____

_____

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ναι

όχι

(εάν ναι, εάν συντρέχει περίπτωση) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
_____
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες:
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: (κατά περίπτωση)
A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 68800

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση:
ναι
όχι
(εάν ναι)
Προκαταρκτικής προκήρυξης

Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: _____ της: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις(κατά περίπτωση)
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού
εγγράφου: (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα
Ημερομηνία: ______ Ώρα: _____
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου
ναι
όχι
(εάν ναι, μόνο ποσά) Τιμή: _____ Νόμισμα: _____
Όροι και μέθοδοι πληρωμής:
_____

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Ημερομηνία: 01/02/2019 Ώρα: 10:00
IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε
επιλεγμένους υποψηφίους: (εάν είναι γνωστό, σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση και
στον ανταγωνιστικό διάλογο)
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Ημερομηνία: ______
IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
Επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) της ΕΕ:
EL
Άλλη:
_____
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
έως: : ______
ή
Διάρκεια σε μήνες : 12 ή σε ημέρες : _____ (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία : 08/02/2019
(ηη/μμ/εεεε) Ώρα10:00
(κατά περίπτωση)Τόπος: ΔΡΟΣΙΑ
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση) :
ναι
όχι
(εάν ναι) Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών:
_____
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: (κατά περίπτωση)
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση :
ναι
όχι
(εάν ναι) εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
_____

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
ναι
όχι
(εάν ναι) αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα):
_____

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: (κατά περίπτωση)
_____

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής:
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης (κατά περίπτωση)
Επίσημη επωνυμία: _____
Ταχ. Διεύθυνση: _____
Πόλη: _____

Ταχ. κωδικός: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ: _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) _____
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: (συμπληρώστε την ενότητα VI.4.2 ή, εάν χρειάζεται, την ενότητα VI.4.3)
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 στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό
Φορέα, 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, η προθεσμία για την
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άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 19
Πόλη: ΔΡΟΣΙΑ

Ταχ. κωδικός: 14572

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2132140125
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nika@dionysos.gr

Φαξ: +30 2132140121

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.dionysos.gr
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
20/12/2018 (ηη/μμ/εεεε) - ID:2018-191877
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Παράρτημα Α

Πρόσθετες διευθύνσεις και σημεία επαφής

I) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες
Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____

Επίσημη επωνυμία: _____
Ταχ. Διεύθυνση: _____
Πόλη: _____

Ταχ. κωδικός: _____

Σημείο(α) επαφής: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Υπόψη: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ: _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) _____
II) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν τεχνικές προδιαγραφές και
συμπληρωματικά έγγραφα
Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____

Επίσημη επωνυμία: _____
Ταχ. Διεύθυνση: _____
Πόλη: _____

Ταχ. κωδικός: _____

Σημείο(α) επαφής: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Υπόψη: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ: _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) _____
III) Διευθύνσεις και σημεία επαφής για την αποστολή προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής
Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____

Επίσημη επωνυμία: _____
Ταχ. Διεύθυνση: _____
Πόλη: _____

Ταχ. κωδικός: _____

Σημείο(α) επαφής: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Υπόψη: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ: _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) _____

IV) Διεύθυνση της άλλης αναθέτουσας αρχής για λογαριασμό της οποίας προβαίνει στην αγορά η
αναθέτουσα αρχή
Επίσημη επωνυμία

_____

Ταχ. Διεύθυνση:

_____

Πόλη

_____

Χώρα

_____

Εθνικό αναγνωριστικό ( εάν είναι
γνωστό ): _____
Ταχ. κωδικός _____

-------------------- (Χρησιμοποιήστε το παράρτημα Α τμήμα IV όσες φορές είναι απαραίτητο) --------------------
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Παράρτημα Β

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή _____
Τμήμα αριθ : _____

Ονομασία : _____

1) Σύντομη περιγραφή:
_____

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
Κύριο λεξιλόγιο:
3) Ποσότητα ή έκταση:
_____
(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά) Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: _____

Νόμισμα:

ή
Εύρος: μεταξύ : _____

και: _____

Νόμισμα:

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση: (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση: ______ (ηη/μμ/εεεε)
5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
_____
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Παράρτημα Γ1 – Γενικές συμβάσεις

Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης
Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Αριθμός
κατηγορίας [1]

Αντικείμενο

1

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών

2

Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών [2], συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
θωρακισμένων οχημάτων και των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, εξαιρουμένης της
μεταφοράς ταχυδρομείου

3

Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, εξαιρούμενης της
μεταφοράς ταχυδρομείου

4

Χερσαία [3] και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου

5

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

6

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: a) Υπηρεσίες ασφαλίσεων b)Τραπεζικές και
επενδυτικές υπηρεσίες [4]

7

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

8

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης [5]

9

Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

10

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων

11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [6] και συναφείς υπηρεσίες

12

Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες
μηχανικού· υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου· συναφείς
υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών· υπηρεσίες τεχνικών
δοκιμών και αναλύσεων

13

Διαφημιστικές υπηρεσίες

14

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

15

Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

16

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων· υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς
υπηρεσίες

Αριθμός
κατηγορίας [7]

Αντικείμενο

17

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

18

Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

19

Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών

20

Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών

21

Νομικές υπηρεσίες

22

Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού [8]

23

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων
οχημάτων

24

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

25

Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

26

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες [9]

27

Λοιπές υπηρεσίες

1 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 20 και του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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2 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
3 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
4 Πλην των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων
ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και των υπηρεσιών που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται
επίσης τα εξής: υπηρεσίες που αποβλέπουν στην αγορά ή τη μίσθωση, ανεξαρτήτως χρηματοοικονομικών
μέσων, γης, κτιρίων ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών αυτών. Ωστόσο, οι
συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως, πριν ή μετά από τη σύμβαση αγοράς
ή μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην οδηγία.
5 Πλην των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εφόσον δεν υπάγονται στις υπηρεσίες των οποίων τα οφέλη
ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, με την προϋπόθεση
ότι η παρεχόμενη υπηρεσία αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.
6 Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συνδιαλλαγής.
7 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
8 Πλην των συμβάσεων απασχόλησης.
9 Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής προγραμμάτων από
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης εκπομπών.
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