ΚΑΠΕ - Συγχρηματοδότηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διακήρυξης Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ.32 παρ.2α
Ν.4412/2016) μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικών, Οικονομικών και
Νομικών Συμβουλών για τη «Σύσταση Φορέα Λειτουργίας» στο Πλαίσιο του Υποέργου 9 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:
vali@cres.gr.
2. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το ΚΑΠΕ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικών, Οικονομικών
και Νομικών Συμβουλών για τη «Σύσταση Φορέα Λειτουργίας» στο Πλαίσιο του Υποέργου 9 της Πράξης
«Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» (MIS 5003098).
3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΠΕ, 19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττική.
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ο διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών παροχής Επιχειρηματικών, Οικονομικών
και Νομικών Συμβουλών για τη «Σύσταση Φορέα Λειτουργίας» στο Πλαίσιο του Υποέργου 9 της Πράξης
«Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» (MIS 5003098)», όπως
αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Α «Περιγραφή του Έργου-Τεχνικές Προδιαγραφές», το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Πρόκειται για εξειδικευμένη και στοχευμένη υπηρεσία
υπό μορφή διακριτού υποέργου (το ΥΕ9) της Πράξης «Υποστήριξη των Πολιτικών και Κάλυψη
Μελλοντικών Αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ».
Η υπηρεσία αφορά την παροχή επιχειρηματικών, οικονομικών και νομικών συμβουλών προς το ΚΑΠΕ
ως Δικαιούχου της Πράξης, για την ίδρυση ενός φορέα ειδικού σκοπού, ο οποίος θα αναλάβει τη
διαχείριση του υποέργου 12 «ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» μετά την ολοκλήρωσή του. Η ίδρυση του φορέα είναι
δεσμευτική είτε με μόνη την συμμετοχή του Δήμου(κύριος της Πράξης), είτε με τη συμμετοχή των
συμβαλλομένων ΚΑΠΕ(Δικαιούχος) και Δήμου, είτε με πιθανή συμμετοχή και τρίτου (νομικού)
προσώπου και θα πρέπει να διαθέτει ειδικές διαχειριστικές, τεχνικές και επιχειρησιακές ικανότητες
ανάλογες με τους σκοπούς του, είτε με τη δημιουργία άλλου νομικού προσώπου μεταξύ των ανωτέρω
συμβαλλομένων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
•

66171000-9 - Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών
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•

79111000-5 - Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών

•

79410000-1 - Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης

•

79411100-9 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων

•

79412000-5 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το χρονοδιάγραμμα της υπηρεσίας ορίζεται στους δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή 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 16η/9/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00 μμ.
10. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 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 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 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.
19ο Χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος 19009 Πικέρμι Αττικής
: + 210-66 03 300
: + 210-66 03 301
: cres@cres.gr
ΕΝ ISO 9001:2008
F-ΚΑΠΕΣγχρμ.110#13-01
Σελίδα
2
από
3
Νο:116100062403

ΚΑΠΕ - Συγχρηματοδότηση

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
Το ως άνω έργο περιλαμβάνεται στο Υποέργο 9 της Πράξης “Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη
μελλοντικών αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ” (MIS 5003098), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης
με αρ. πρωτ. 1665/613/Α2/30.3.2017 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με
κωδικό MIS 5003098. Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Φορέας χρηματοδότησης είναι η
ΓΓΕΤ, με κωδικό εναρίθμου: 2020ΣΕ11910027. Η αντίστοιχη δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής (κωδ. Λογιστηρίου 93.41.080.01), ως δικαιούχο της Πράξης.
12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι Προσφορές ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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
οχτακοσίων (€ 800,00) 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 € 62.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 50.000,00, ΦΠΑ: € 12.000,00). Στο ως άνω ποσό περιλαμβάνεται
δικαίωμα προαίρεσης ύψους € 10.000,00, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα
Α της παρούσας Διακήρυξης. Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής Προσφοράς.
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