ΚΑΠΕ - Συγχρηματοδότηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και
συγκροτήματος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, στο Πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «Υποστήριξη
των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» (MIS 5003098)

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι
Αττικής, Τηλ. 210 6603300, Fax: 210 6603301, δικτυακός τόπος: www.cres.gr, e-mail: mariazar@cres.gr.
2. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το ΚΑΠΕ προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την Προμήθεια με τίτλο “Ηλεκτρικά οχήματα και συγκρότημα
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”, στο Πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «Υποστήριξη των πολιτικών και
κάλυψη μελλοντικών αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» (MIS 5003098).
3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δήμος Αγίου Ευστρατίου, νήσος Αγίου Ευστρατίου.
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ο διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο “Ηλεκτρικά οχήματα και
συγκρότημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”, στο Πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «Υποστήριξη των
πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» (MIS 5003098), όπως αυτή περιγράφεται στα
Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για το Δήμο Αγ. Ευστρατίου, καθώς και η
προμήθεια και εγκατάσταση Συγκροτήματος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Άγιο Ευστράτιο.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 09300000-2, 09330000-1, 09331200-0, 09332000-5, 34144900-7, 31681410-0.
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο της παρούσας Προμήθειας εντός επτά (7) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και είναι προσβάσιμο στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.
7. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του
Αναλυτικού Τεύχους Πρόσκλησης του Διαγωνισμού μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
9. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως ημερομηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 7η/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ.
10. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η δαπάνη
για τη σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής (κωδ. Λογιστηρίου 93.41.080.01.). Η
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ΠΔΕ
2020ΣΕ11910027).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 3 με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» της Πράξης “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ”, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(Ε.Σ.Π.Α.), με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1665/613/Α2/30.3.2017 της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5003098. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Σύμφωνα με την ως άνω Πράξη, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται και χρηματοδοτείται το έργο, Κύριος του
Έργου είναι ο Δήμος Αγ. Ευστρατίου και Δικαιούχος είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας (K.A.Π.E.). Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του κάθε Φορέα καθορίζονται στην από
25/11/2016 σχετική Προγραμματική Σύμβαση.
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12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
13. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τριών χιλιάδων
εννιακοσίων εβδομήντα ένα (3.971,00) ευρώ. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
περιγράφονται στο τεύχος της Διακήρυξης.
14. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
15. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 246.202,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 198.550,00 ευρώ, ΦΠΑ 47.652,00 ευρώ). Το ποσό αυτό αποτελεί και το
ανώτατο όριο Οικονομικής Προσφοράς.
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