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ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014/GR03 – 
«Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας»  

 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

(Y-4254) 

  
“Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση Συµπληρωµατικών ∆ράσεων & 

∆ιαδικτυακής Εφαρµογής του Προγράµµατος ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03” 
 

στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 – GR-03 / Complementary Actions. 

 
 
 

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. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   

Το ΚΑΠΕ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την ανάθεση σύµβασης 
υπηρεσίας µε τίτλο “Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση 
Συµπληρωµατικών ∆ράσεων & ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής του 
Προγράµµατος ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03”, στο πλαίσιο του 
Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ 
ΕΟΧ) 2009-2014 – GR-03 / Complementary Actions. 

 
  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 
οµαλή υλοποίηση των «Συµπληρωµατικών ∆ράσεων» (Complementary 
action), που υλοποιεί ο ∆ιαχειριστής του Προγράµµατος ΚΑΠΕ και 
περιλαµβάνουν δραστηριότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας µεταξύ των 
δράσεων του Προγράµµατος GR-03, αλλά και αντίστοιχων 
προγραµµάτων (ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας) που υλοποιούνται 
την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο (2009-14) σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, µε στόχο την ενίσχυση συνεργασίας, αλλά και την ανταλλαγή 
εµπειριών µεταξύ των προγραµµάτων. Παράλληλος στόχος του έργου 
είναι ο σχεδιασµός και υλοποίηση σύγχρονης ολοκληρωµένης 
διαδικτυακής εφαρµογής όπου θα ταξινοµηθούν και παρουσιαστούν τα 
αποτελέσµατα των συµπληρωµατικών δράσεων και των δεδοµένων από 
τα έργα.  

 

5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το χρονοδιάγραµµα της υπηρεσίας ορίζεται στους έξι (6) µήνες από 
την υπογραφή της Σύµβασης.  
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6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος.  
 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
 

Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ: 06/12/2016 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
10/01/2017 και ώρα 13:00 

 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο του Αναλυτικού Τεύχους Πρόσκλησης 
του ∆ιαγωνισµού µέχρι δέκα (10) ηµέρες πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   

 

8. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ως ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 
10/01/2017,  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 13:00µµ.   

 

9. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός 
Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική 
τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 
εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι 
συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη 
Ελλάδα µε το Ν2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε και έχουν 
αποδεδειγµένες ικανότητες, γνώσεις και σχετική εµπειρία µε το παρόν 
έργο (µε βάση τα αναγραφόµενα στα άρθρα 8 και 9 της προκήρυξης). 
 

10. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Χρηµατοδοτικού 
Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-14/GR-
03. 
 

11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι Προσφορές ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του αναφερόµενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί 
από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.  
 

12. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται µαζί µε την προσφορά, να 
κατατεθεί και Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
2.600,00 ευρώ. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό περιγράφονται στο τεύχος της Προκήρυξης.  
 

13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης.  

 

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 € ή 
εκατό τριάντα χιλιάδων ευρώ, (προϋπολογισµός πλέον ΦΠΑ €). Ο 
προϋπολογισµός µε ΦΠΑ ανέρχεται στα 161.200,00 ευρώ. Το ποσό 
αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονοµικής Προσφοράς.  


