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«Υποστήριξη για τις ανάγκες δημοσιότητας του έργου LABEL 2020» 

 

 

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 . 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  
 Το ΚΑΠΕ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την παροχή υπηρεσίας 

«Υποστήριξη για τις ανάγκες δημοσιότητας του έργου LABEL 2020» (CPV 
79341400-0) όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και χρηματοδοτείται σε 
ποσοστό 100% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του 
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 
2020» και στο πλαίσιο του υπ’ αρ. 847062 συμφωνητικού (Grant 
Agreement). 

 

 

3.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  
 Το χρονοδιάγραμμα  της Υπηρεσίας ορίζεται έως δεκαοκτώ (18) μήνες από 

την υπογραφή της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Εθνικής Καμπάνιας του έργου 
LABEL2020 όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».  

 

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

 

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: τη Δευτέρα 
05/04/2021 και ώρα 13:00 μμ 



                                                                                                                        

Το έργο LABEL2020 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020», στο πλαίσιο του 
υπ’ αρ. 847062 συμφωνητικού. 

                                    

 

5. 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 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. 
τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην διακήρυξη. 
 

6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται και εγγυητική συμμετοχής 
ύψους 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 
εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά (645,16 €). Οι υπόλοιπες 
απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό περιγράφονται στο τεύχος της 
Διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.         

                            

7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

 Οι Προσφορές ισχύουν για διάστημα έξι(6) μηνών από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από 
την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.  

 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :   

 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  

 Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων 
διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ (32.258,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

 Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής Προσφοράς.  

 

 

 

 


