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ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΝΝΕΕΩΩΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΠΠΗΗΓΓΩΩΝΝ  &&    
ΕΕΞΞΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ((ΚΚΑΑΠΠΕΕ))                                    ΠΠΙΙΚΚΕΕΡΡΜΜΙΙ,,  1155//0044//22001144  
  
                                  

 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο «Υπηρεσίες 
διερεύνησης, αναγνώρισης και ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών 
µοντέλων για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (MME) της Αττικής στο χώρο 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας (ΕΑ) και πιλοτική εφαρµογή αυτών σε πραγµατικές 
επιχειρήσεις»    

                                                                            
 Έχοντας ενδεικτικά υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις  όπως ισχύουν : 
α. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/16.3.07) Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005˙ 
β. Τον Κανονισµό Προµηθειών του ΚΑΠΕ (ΦΕΚ 489/28.06.1994-Τεύχος 
Β΄). 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή αναδόχου για 
«Υπηρεσίες διερεύνησης, αναγνώρισης και ανάπτυξης νέων 
επιχειρηµατικών µοντέλων για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (MME) της 
Αττικής στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) και πιλοτική εφαρµογή αυτών σε 
πραγµατικές επιχειρήσεις» στα πλαίσια του έργου SMART IN MED – 
∆ιαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασία για την Ανάπτυξη 
Ικανοτήτων στην Καινοτοµία στον Ενεργειακό Τοµέα στη Μεσόγειο Το 
έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 25% 
από Εθνικούς Πόρους.  
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ  
(22.000,00  Eυρώ), πλέον ΦΠΑ. 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν 
προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού που είναι στις 
02/05/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., στις εγκαταστάσεις 
του ΚΑΠΕ. 
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους,  καταθέτοντας 
τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο  εκπρόσωπό 
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τους, στη ∆/νση Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (στο 

19ο χλµ λ. Μαραθώνος 190 09, Πικέρµι Αττικής) ή αποστέλλοντας τον 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην 
περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής το ΚΑΠΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για 
τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
∆ιαγωνισµός Πρόχειρος διαγωνισµός σε Ευρώ 

 
Αντικείµενο 

«Υπηρεσίες διερεύνησης, αναγνώρισης 
και ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών 
µοντέλων για Μικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (MME) της Αττικής στο 
χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας (ΕΑ) και πιλοτική 
εφαρµογή αυτών σε πραγµατικές 
επιχειρήσεις»    

Τόπος παράδοσης 19ο χλµ λ. Μαραθώνος 190 09, Πικέρµι 
Αττικής  

Χρόνος  Υλοποίησης  του έργου Ο χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών 
θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε  το 
χρονοδιάγραµµα µε τελική παράδοση 
τις 15/05/2015   

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 22.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) 

 
Προϋπολογισµός που βαρύνει Οι υπηρεσίες θα χρηµατοδοτηθούν από το 

έργο SMART IN MED – ∆ιαπεριφερειακή 
Στρατηγική Συνεργασία για την 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων στην Καινοτοµία 
στον Ενεργειακό Τοµέα στη Μεσόγειο 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά  75% από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 25% από 
εθνικούς πόρους. 

 
∆ιάρκεια ισχύος προσφορών ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της 

διενέργειας του διαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη και σύµφωνα µε την αναλυτική τεχνική περιγραφή του 
έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως  ακολούθως:  



 

 3

 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΜΕΡΟΣ   Α   :  

 

1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη  
χαµηλότερη τιµή έχει σκοπό την εξεύρεση αναδόχου στον οποίο θα 
ανατεθεί το έργο παροχής υπηρεσιών διερεύνησης, αναγνώρισης και 
ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών µοντέλων για Μικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (MME) της Αττικής στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) και 
πιλοτική εφαρµογή αυτών σε πραγµατικές επιχειρήσεις»   σύµφωνα 
µε προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια.  

 
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

α)  τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β)  ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)  συνεταιρισµοί 
δ)  κοινοπραξίες προµηθευτών  
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη. 

Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) 
και (δ) κατηγορίες. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 
σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

 

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς 
µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν 
τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.  

2. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 
µε τις παραπάνω κυρώσεις.  

3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για ένα ή 
περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:  

α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
§1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  
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β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων,  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες.  

ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και 
δόλια χρεοκοπία.  

4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

5. Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η 
απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική 
τους διαγωγή.  

7. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που 
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο.  

8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
καταβολή φόρων καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένοι.  

9. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 
µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση.  

10.  Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις 
της παρούσας.  

 

Σε περίπτωση Ενώσεως, Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη 
αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για 
ένα τουλάχιστον µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.   

 

 

 

 



 

 5

5. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, επί 
ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό: 
 

Α) Να έχουν εκπονήσει τουλάχιστον: 

� ∆υο µελέτες χρηµατοδότησης έργων Ανανεώσιµων Πηγών και Ενεργειακή 
Αποδοτικότητας  

� ∆ύο επιχειρηµατικά σχέδια (business plans) ή πλάνα ανασχεδιασµού 
εταιρικών διαδικασιών επιχειρήσεων  

� Συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τοµέα του στρατηγικού µάρκετινγκ 
εταιριών στον τοµέα της ενέργειας για την προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών σε νέες αγορές.    

   

Για τα παραπάνω οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει να υποβάλλουν 
υποχρεωτικά (στο φάκελο ‘’∆ικαιολογητικών’’) λίστα σχετικών έργων και 
δραστηριοτήτων του Αναδόχου, µε την παράθεση σ’ αυτήν του τίτλου του 
έργου, µιας σύντοµης περιγραφής, του χρονικού διαστήµατος εκτέλεσης και 
του προϋπολογισµού του και σχετικές βεβαιώσεις ή/και τιµολόγια από τους 
φορείς/κύριους του έργου.    

 

Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η 
εγγραφή του Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση 
αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός 
του.  

 

Γ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σηµείωµα του στελέχους 
ή στελεχών που θα αναλάβουν την εκτέλεση του έργου. 

 

Τέλος οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν και οιοδήποτε άλλο 
στοιχείο σχετικό µε τις δραστηριότητες και δεξιότητές τους θεωρούν σκόπιµο. 

 

Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα να ελέγξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την 
αλήθεια των ανωτέρω δηλουµένων.   

 

Έλλειψη πλήρωσης οιασδήποτε εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων επιφέρει 
απόρριψη της προσφοράς. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των 
‘’∆ικαιολογητικών’’ της Προσφοράς. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε από τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 του Π.∆. 118/07.        



 

 6

 

6. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των είκοσι 
δύο χιλιάδων ευρώ #22.000,00#, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αποτελεί 
και το ανώτατο όριο οικονοµικής προσφοράς. 

 

7. Χρόνος Παράδοσης- Υλοποίησης Έργου 
Η παράδοση του έργου θα γίνει ως εξής: 
Ο χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε  το 
χρονοδιάγραµµα µε τελική παράδοση τις 15/05/2015  
 
8. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. 

 
Οι προσφορές πρέπει: 
 

6.1 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται 
στην Αγγλική γλώσσα 

6.2 να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια 
στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον 
διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον 
έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά 
θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της 
προσφοράς. 

6.3 Προσφορές για µέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6.4 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν 
στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα από τα δύο 
αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα 
γράφεται η  λέξη ¨ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του 
άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.  

 
 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
 

• ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ &  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)                    
• 19ο χλµ λ. Μαραθώνος 190 09, Πικέρµι Αττικής  
• ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το έργο «Υπηρεσίες διερεύνησης, 

αναγνώρισης και ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών µοντέλων για 
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (MME) της Αττικής στο χώρο των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας (ΕΑ) και πιλοτική εφαρµογή αυτών σε πραγµατικές 
επιχειρήσεις»    
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Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  

Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : 

Α. Φάκελο µε την ένδειξη ‘’∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ’’ που θα περιλαµβάνει:  
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, του κατά περίπτωση νόµιµου εκπροσώπου του υποβάλλοντος 
(και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) την προσφορά όπου: 

 
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 
• Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
• Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους. 
• Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 

ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. 
• Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 
• Ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 

δηµόσιου τοµέα κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
• Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση.  

• Ότι έχει γνώση των τοπικών συνθηκών και των απαιτήσεων για την παροχή 
των συγκεκριµένων υπηρεσιών. 
2. Τα έγγραφα του άρ. 5 ‘’Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής’’. 

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 

στη χώρα του υποψηφίου ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο 

πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον συµβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο 

Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης 

του τελευταίου τριµήνου θα υποβληθεί υποχρεωτικά. 

 
Β. Φάκελο  µε  την ένδειξη  ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’   ο  οποίος           θα 
περιλαµβάνει  τα  τεχνικά  στοιχεία  σύµφωνα  µε  τις  τεχνικές     απαιτήσεις  
του  ανωτέρω  έργου  που  αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Συγκεκριµένα θα πρέπει σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα της προκήρυξης, τις απαιτήσεις του έργου και τη συνοπτική 
µεθοδολογία (παρα. ΙΙΙ των Τεχνικών Προδιαγραφών), να υποβάλλει ο 
υποψήφιος ανάδοχος σχετική πρόταση.  
 
 
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’, µέσα στον κυρίως 
φάκελο, θα περιλαµβάνει το είδος που περιέχεται στην τεχνική προσφορά µε: 
1) την προσφερόµενη τιµή για την εκπόνηση του έργου 
2) το ποσοστό ΦΠΑ και 
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  
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ΜΕΡΟΣ Β. 
 

1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι  προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Αναδόχους για ενενήντα (90) 
ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά  που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να 
γίνεται και µε την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
 

2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 
 
α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 
β) Αποσφραγίζονται, µονογράφονται οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών και οι 
Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
γ) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την 
αποδοχή των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Ο 
φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά 
φύλλο. 
δ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία. 
ε) Η καθαρή  τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για την 
σύγκριση των προσφορών. 
 
2.2 Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο 

παραδίδει στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
2.3 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν 
από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

 
1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης 

του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

 
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
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αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και 
επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης 

του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
 
Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο 
παραδίδει στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή η οποία θα 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά  
αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή. 
    
 
 
    4.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
θα γίνει µε απόφαση του αρµόδιου για κατακύρωση οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
 
     5.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΕΡΓΟΥ 
  
Η  Παραλαβή του έργου θα γίνει από αρµόδια επιτροπή. Η πληρωµή θα είναι 
τµηµατική και θα καθορισθεί στους όρους της σύµβασης. 
  
   
    6.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Η άσκηση των ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών 
αρχών κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και του 
άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/2007).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 
 

Ι. Εισαγωγή 
 

Το έργο  SMART IN MED – ∆ιαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασία για την 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων στην Καινοτοµία στον Ενεργειακό Τοµέα στη Μεσόγειο 
υλοποιείται µε ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και αποσκοπεί µέσα από την 
συνεργασία, στην µεταφορά εµπειριών και την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων όπως η 
βελτίωση των καινοτόµων ικανοτήτων και η προώθηση νέων επιχειρηµατικών µοντέλων 
στις επιχειρήσεις των περιοχών που συµµετέχουν, στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας προκειµένου να  γίνουν 
ανταγωνιστικότερες σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
 
Οι εταίροι του έργου είναι οι: 

• Περιφέρεια Τοσκάνης, Ιταλία  

• Περιφέρεια Πιεντµόντ, Ιταλία  

• Περιφέρεια Λοµβαρδίας, Αναπτυξιακή Εταιρία Finlombarda s.p.a. , Ιταλία 

• Περιφέρεια Ανδαλουσίας, Κέντρο Καινοτοµίας και Ανάπτυξης, IDEA, Ισπανία  

• Ενεργειακό Κέντρο Ανδαλουσίας, Ισπανία  

• Ενεργειακό Κέντρο Βορειοδυτικής Κροατίας (REGEA) 

• Πανεπιστήµιο του Αλγκάρβε, Πορτογαλία  

• Περιφέρεια Ρήνος – Άλπεις, Εnterprise Rhone- Aples International (ERAI), Γαλλία  

• Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Ελλάδα  

• Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας  

 
  

ΙΙ. Σκοπός 
 
Σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών συµβούλου για τη διερεύνηση, 
αναγνώριση και ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων για Μικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (MME) της Αττικής στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) καθώς και η πιλοτική εφαρµογή των µοντέλων 
αυτών σε πραγµατικές επιχειρήσεις του χώρου.  

 

ΙΙΙ. Συνοπτική Μεθοδολογία   
 
Η µεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να περιλαµβάνει:  
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1. Επισκόπηση της SWOT ανάλυσης, που υλοποιήθηκε από το ΚΑΠΕ κατά την φάση 
εντοπισµού προτεραιοτήτων στους τοµείς ΕΑ και ΑΠΕ στην περιοχή της Αττικής και 
των συνεπαγόµενων αναγκών τους.  

 
2. Υποστήριξη στο ΚΑΠΕ για τον προσδιορισµό «επιχειρηµατικών µοντέλων» που 

απαντούν στις παραπάνω ανάγκες,  κατάλληλων για πιθανή πιλοτική εφαρµογή: 
 

2.1 προσδιορισµός "επιχειρηµατικού (ων) µοντέλου (ων)" που θεωρείται(ούνται) ως 
καινοτόµο(α)/επιτυχές(ή), στον τοµέα για τις ΜΜΕ στους επιλεγµένους τοµείς, µε 
βάση τις καταγραφείσες ανάγκες και τις πληροφορίες που θα λάβει από 
επιλεγµένες αντιπροσωπευτικές ΜΜΕ του λεκανοπεδίου σε συνεργασία µε τους 
συνδέσµους τους και από τους τελικούς χρήστες των προϊόντων και των 
υπηρεσιών τους. Ενδεικτικά τα υπό εξέταση επιχειρηµατικά µοντέλα  συνδέονται 
µε βελτίωση / αλλαγή στην επιχειρηµατική  δραστηριότητα των ελληνικών  ΜΜΕ 
στο χώρο των ΑΠΕ και ΕΑ  ώστε να αντιµετωπιστούν θέµατα σχετικά µε :  

 
� νέες αγορές  
� νέες βελτιωµένες εµπορικές στρατηγικές και στρατηγικές µάρκετινγκ  
� νέα βελτιωµένα προϊόντα και υπηρεσίες  
� νέες βελτιωµένες διαδικασίες  
� νέα βελτιωµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία και στρατηγικές  
 
Επίσης, απαιτείται η χρήση συγκεκριµένων κριτηρίων για  την επιλογή και την 
αξιολόγηση των επιχειρηµατικών µοντέλων.  

 
2.2 Ανάλυση και επιλογή επιχειρηµατικού(ων) µοντέλου(ων) για πιλοτική εφαρµογή.   

 
3. Συµβουλευτικές υπηρεσίες στο ΚΑΠΕ για τη διαµόρφωση της µεθοδολογίας που θα 

προταθεί στους εταίρους του έργου σχετικά µε την πιλοτική εφαρµογή των 
επιλεγέντων επιχειρηµατικών µοντέλων από αυτούς στις περιοχές τους.   

 
4. Αξιολόγηση των κρίσιµων ζητηµάτων που τίθενται από τους τελικούς χρήστες των 

ΜΜΕ στα διάφορα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας (value chain)  µέσω 
ερωτηµατολόγιων, πελατολογίων, συναντήσεων, επισκέψεων σε ΜΜΕ για 
συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων. Ταυτοποίηση καινοτόµων προϊόντων, 
υπηρεσιών, επενδυτικών µοντέλων για την αντιµετώπιση των παραπάνω κρίσιµων 
ζητηµάτων που µπορούν να ενταχθούν στα επιχειρηµατικά µοντέλα κατά την 
πιλοτική εφαρµογή.  

 
5. Συµβουλευτικές υπηρεσίες στο ΚΑΠΕ για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της 

πιλοτικής εφαρµογή σε ΜΜΕ της Αττικής του επιλεγµένου επιχειρηµατικού µοντέλου 
(2.3): 

 
5.1 Ταυτοποίηση των στοιχείων του επιχειρηµατικού µοντέλου (βέλτιστες πρακτικές 

σε σχέση µε τις λειτουργικές και άλλες ανάγκες των εταιρειών, όπως 
καθορίστηκαν από το ΚΑΠΕ ή άλλους εταίρους), και που πρόκειται να 
εφαρµοστούν σε µια ελληνική επιχείρηση (ΜΜΕ) 

 
5.2 Εντοπισµός µιας ΜΜΕ που είναι κατάλληλη για την πιλοτική εφαρµογή και 

πρόθυµη να την εφαρµόσει.  
 

5.3 Μακροσκοπική καταγραφή υπάρχοντος επιχειρηµατικού µοντέλου επιλεγµένης 
ΜΜΕ. Εντοπισµός των κύριων επιχειρηµατικών τοµέων που προτείνονται 
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αλλαγές  και συµβουλές σε υψηλό επίπεδο προς την ΜΜΕ για τον  βασικό 
πυρήνα των αλλαγών που πρέπει να γίνουν.  

 
5.4 Συµφωνία µε την ΜΜΕ για ένα χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των 

συµφωνηθέντων αλλαγών. 
 

5.5 Παρακολούθηση της εφαρµογής των αλλαγών µέχρι τον Ιούλιο 2015 (τριµηνιαίες 
συναντήσεις µε την ΜΜΕ για την επισκόπηση της προόδου). 

 
5.6 Αξιολόγηση της λειτουργίας του επιχειρηµατικού µοντέλου µέσω των εµποδίων 

που έλυσε, των στόχων που επέτυχε. 

 

ΙV. Παραδοτέα  
 

1. ∆ιαµόρφωση δεξαµενής  (καµβάς επιχειρηµατικών µοντέλων) για την επιλογή 
συγκεκριµένων υποψηφίων επιχειρηµατικών µοντέλων µέσω επιλεγµένων 
κριτηρίων για την αξιολόγηση και την  τελική επιλογή αυτού(των) για πιλοτική 
εφαρµογή.   

2. Μεθοδολογία επιλογής συγκεκριµένων επιχειρηµατικών µοντέλων µέσα από τη 
δεξαµενή (καµβάς επιχειρηµατικών µοντέλων) για τις  Μεσογειακές περιοχές που 
συµµετέχουν στο SMART IN MED.  

3. Εντοπισµός και αξιολόγηση κρίσιµων ζητηµάτων  όπως προκύπτουν από τους 
τελικούς χρήστες των ΜΜΕ στα διάφορα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας. 
Ταυτοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών για την αντιµετώπιση των κρίσιµων 
ζητηµάτων. 

4. Υλοποίηση της πιλοτικής εφαρµογής του επιλεγµένου επιχειρηµατικού µοντέλου 
σε ΜΜΕ της Αττικής στο χώρο των ΑΠΕ, ΕΑ  

 
Τα παραδοτέα όπως και όποια άλλη δραστηριότητα προκύψει στα πλαίσια του 
έργου SMART IN MED ακολουθούν τη γλώσσα του έργου που είναι τα Αγγλικά.  
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V. Φάσεις και Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Έργου  
 

Α’ ΦΑΣΗ Β’ ΦΑΣΗ Γ’ ΦΑΣΗ Χρονική 

Προθεσµία  

∆ιαµόρφωση δεξαµενής  (καµβάς 

επιχειρηµατικών µοντέλων) για την επιλογή 

συγκεκριµένων υποψηφίων επιχειρηµατικών 

µοντέλων µέσω επιλεγµένων κριτηρίων για 

την αξιολόγηση και την  τελική επιλογή 

αυτού(των) για πιλοτική εφαρµογή.   

  

31/6/2014 

Μεθοδολογία επιλογής συγκεκριµένων 

επιχειρηµατικών µοντέλων µέσα από τη 

δεξαµενή (καµβάς επιχειρηµατικών 

µοντέλων) για τις  Μεσογειακές περιοχές που 

συµµετέχουν στο SMART IN MED.  

 

 

 

31/7/2014 

 Εντοπισµός και αξιολόγηση κρίσιµων 

ζητηµάτων  όπως προκύπτουν από τους 

τελικούς χρήστες των ΜΜΕ στα διάφορα 

στάδια της παραγωγικής αλυσίδας. 

Ταυτοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών για 

την αντιµετώπιση των κρίσιµων 

ζητηµάτων. 

 

15/11/2014 

 

 

Υλοποίηση της πιλοτικής εφαρµογής του επιλεγµένου 

επιχειρηµατικού µοντέλου σε ΜΜΕ της Αττικής στο χώρο 

των ΑΠΕ, ΕΑ 15/5/2015 

 


