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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

  

“ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ” 
 

στο πλαίσιο της Πράξης “Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη µελλοντικών αναγκών - 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ” (MIS 5003098), η οποία χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ 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. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ    

Το ΚΑΠΕ προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την ανάθεση σύµβασης προµήθειας µε 
τίτλο “ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ”, στο πλαίσιο της Πράξης “Υποστήριξη των 
πολιτικών και κάλυψη µελλοντικών αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ” (MIS 5003098), η 
οποία χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 

 
  3.      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3.1 Θέση Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, ∆ήµος Αγίου Ευστρατίου, Περ. Βορείου Αιγαίου. 

3.2 ΚΑΠΕ, 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι, Αττική.  

 

 4.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η υπό ανάθεση προµήθεια διαιρείται σε δύο τµήµατα :  

ΤΜΗΜΑ 1: Προµήθεια και εγκατάσταση στον Άγιο Ευστράτιο ενός δικτυωτού 
αυτοστήρικτου ιστού ύψους 40m, µε εξοπλισµό µέτρησης  και υποστηρικτικά 
συστήµατα και ενός µετεωρολογικού σταθµού µε εξοπλισµό µέτρησης και 
υποστηρικτικά συστήµατα µε συνολική εκτιµώµενη αξία 75 000,00 Ευρώ, πλέον 
ΦΠΑ (Τµήµα 1). 

ΤΜΗΜΑ 2: Προµήθεια φορητού µετρητικού εξοπλισµού ηλεκτρολογικών 
µετρήσεων µε συνολική εκτιµώµενη αξία 50.000.00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ (Τµήµα 
2). 

 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο τµήµατα της υπό ανάθεση 
σύµβασης.   
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5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

Το χρονοδιάγραµµα της προµήθειας ορίζεται στους οκτώ (8) µήνες από την 
υπογραφή της Σύµβασης.  

 

 

6. 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. 
 
 

7. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  

Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) 
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 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 13/11/2017, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 13:00 µµ.   

 

9. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο σχεδιασµό συστηµάτων 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 Σ∆Σ, 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. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 
4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
∆εν 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. 
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10. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
 

11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά 
τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
 

12. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

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: 

Α) Για το τµήµα 1:……………………. 1.200,00 (χιλίων διακοσίων) ευρώ. 
Β) Για το τµήµα 2: …………………… 1.000,00 (χιλίων) ευρώ 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών 
φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Το ΚΑΠΕ µπορεί, 
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
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 
 

13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

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

 

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υπό ανάθεση προµήθεια ανέρχεται σε 

155.000,00 ευρώ και αναλύεται σε α) καθαρή αξία: 125.000,00 ευρώ και β) 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%): 30.000,00 ευρώ. 

 

 


