ΚΑΠΕ - Συγχρηματοδότηση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – Π-5401
‘ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ’
στο πλαίσιο του Υποέργου 12 της Πράξης “Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ” (MIS 5003098), η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Π.Αν.Ε.Κ του ΕΣΠΑ 2014-2020
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος,
19009 Πικέρμι, Τηλ. 210 6603300, Fax: 210 6603301-2, δικτυακός τόπος: www.cres.gr, e-mail:
gsirp@cres.gr.

2.

3.

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το ΚΑΠΕ προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας με τίτλο
“ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ”, στο πλαίσιο της Πράξης “Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών
αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ” (MIS 5003098), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΠΔΕ
μέσω του Ε.Π.Αν.Ε.Κ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Νήσος Αγίου Ευστρατίου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (EL411)

4.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά τον σχεδιασμό, τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός υβριδικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
με ηλεκτροχημική αποθήκη και ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης με θερμική
αποθήκη, δίκτυο διανομής και παροχές καταναλωτών, σύμφωνα με τα τεύχη της Διακήρυξης.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.020.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΕΤΠΑ της ΕΕ και το ΠΔΕ, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στη
Διακήρυξη περιλαμβάνεται και η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 12 έτη, η οποία θα
ανατεθεί στον ανάδοχο μέσω ξεχωριστής Σύμβασης με ξεχωριστό προϋπολογισμό ύψους
1.200.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της
Διακήρυξης συνεπώς είναι 6.220.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Είδος

CPV

Συγκροτήματα συσσωρευτών

31422000-0

Ανεμογεννήτριες

31121300-3

Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία

09331200

Πίνακες διανομής ρεύματος μέσης τάσης

31214520-0

Αγωγοί τηλεθέρμανσης

44163120-7
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Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών τηλεθέρμανσης

45232140-5

Τηλεθέρμανση

09324000-6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το χρονοδιάγραμμα της προμήθειας ορίζεται στους τριάντα επτά (37) μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης.

6.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

7.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

8.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ΓΛΩΣΣΑ
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

9.

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως ημερομηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 05/08/2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 13:00.

10.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση υβριδικών συστημάτων και
τηλεθέρμανσης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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
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
δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ. κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

11.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται κατά κύριο
λόγο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΠΔΕ, με εξαίρεση τη 12ετή
Σύμβαση για τη λειτουργία και συντήρηση.

12.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

13.

ΕΓΥΗΣΕΙΣ
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.

14.

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται
από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις
του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

