
 

   

 

                                                              
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 
«Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρµογή καινοτόµων µεθοδολογιών εκπόνησης τεχνο-οικονοµικών 

µελετών για την ενεργειακή αναβάθµιση δηµόσιων κτιρίων και για την εξοµάλυνση της 
αστικής θερµικής νησίδας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος REPUBLIC-MED» 

 

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: gstavr@cres.gr ή gsirp@cres.gr  

2. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  
  Το ΚΑΠΕ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για το έργο «Ανάπτυξη και πιλοτική 

εφαρµογή καινοτόµων µεθοδολογιών εκπόνησης τεχνο-οικονοµικών µελετών για την 
ενεργειακή αναβάθµιση δηµόσιων κτιρίων και για την εξοµάλυνση της αστικής 
θερµικής νησίδας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος REPUBLIC-MED», µε 
κωδικό 1C-MED12-73.  

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  
  ΚΑΠΕ, 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι, Αττική.  
4.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

  Ο ∆ιαγωνισµός αφορά στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ανάπτυξη, 
πιλοτική εφαρµογή και προώθηση µιας ολιστικής µεθοδολογίας εκπόνησης τεχνο-
οικονοµικών µελετών για την ενεργειακή αναβάθµιση δηµόσιων κτιρίων και για την 
εξοµάλυνση του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας σε δηµόσιους ανοικτούς 
χώρους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «REtrofitting PUBLic spaces in 
Intelligent MEDiterranean Cities/ REPUBLIC-MED» που υλοποιεί το Κέντρο 
Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας και χρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 25%.     

5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
  Το χρονοδιάγραµµα  του Έργου ορίζεται από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι τον 

Ιούνιο 2015.  

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
  Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στον Αρµόδιο Επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το δικαίωµα υποβολής 
προσφορών και να παραλαµβάνει το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης, ηλεκτρονικά. 
Για την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου του Τεύχους ∆ιακήρυξης Ανοιχτού 
∆ιαγωνισµού παρακαλούµε όπως αποστείλετε το αρχείο «e-Tender request/Υ3326», 
το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ (www.cres.gr), 
συµπληρωµένο στο email: gstavr@cres.gr ή gsirp@cres.gr.  

  Το τεύχος θα σας αποσταλεί εντός µιας (1) εργάσιµης ηµέρας. 
  Σε κάθε περίπτωση, οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε τρεις (3) 

εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας  
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων. 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
  Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) από 

την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο του Αναλυτικού Τεύχους Προκήρυξης του 
∆ιαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών.  

8. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  Ως ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 18η ∆εκεµβρίου 

2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.  
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9. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί µόνιµα 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία 
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) η 
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/1997 (Α΄139), ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν συνάψει σχετικές συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα της παροχής 
υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.  

  Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων µπορεί να υποβάλουν προσφορά χωρίς 
να προσλάβουν κάποια νοµική µορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα 
µέλη τους έχει δικαίωµα συµµετοχής κατά την παρούσα Προκήρυξης.  

  Σε περίπτωση προσφοράς που υποβάλλεται από Ένωση προσώπων κάθε µέλος της 
Ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µαζί 
µε τα λοιπά µέλη της για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσφορά.  

10. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) κατά 75% και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 25%.  

11. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
  Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα ενεργειακής 

προσοµοίωσης κτιρίων και αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα προσοµοίωσης 
περιβαλλοντικών και κλιµατικών συνθηκών σε ανοικτούς χώρους, 
εξειδικευµένες γνώσεις και τεκµηριωµένη εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του 
έργου καθώς και επάρκεια στελεχειακού δυναµικού όπως ειδικότερα ορίζονται στο 
αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης και να αποδείξει τη συνδροµή των προϋποθέσεων 
αυτών υποβάλλοντας µε την Προσφορά του τα στοιχεία τεκµηρίωσης που 
προβλέπονται, επίσης, και ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης. Σε 
περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης ή από τα 
υποβαλλόµενα δεν τεκµηριώνεται επαρκώς η συνδροµή των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
  Οι Προσφορές ισχύουν για τέσσερις (4) µήνες από την επόµενη µέρα της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.  

  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του αναφερόµενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

  Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δυο (2) µηνών, οπότε οι 
προσφέροντες οφείλουν να παρατείνουν αντίστοιχα την ισχύ της εγγυήσεως 
συµµετοχής τους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:   
  Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο αναλυτικό τεύχος Προκήρυξης.  

13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
  Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 86.100,00 Ευρώ € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 70.000,00). Το 
ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονοµικής Προσφοράς.  

 
 


