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Ημερομηνία 04/08/2021
Αρ. Πρωτ. : Δ.Τ.Ε.Δ./οικ. 4064
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΈΞΙ (6) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “PROJECT
DEVELOPMENT SERVICES FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE
REGION OF SOUTH AEGEAN” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ELENA (ΕΕ-ΕΤΕΠ)»
εκτιμώμενης αξίας 96.332,26 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
1.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.ΑΙ.)

Διοικητήριο, Πλατεία Ελευθερίας 1
ΡΟΔΟΣ
85131
ΕΛΛΑΔΑ
GR421
2241363140

Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS1
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
k.georgiou@rho.pnai.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.pnai.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: κο Κωνσταντίνο Γεωργίου, Ι. Λόχου 4,
Ρόδος Τ.Κ. 85131, τηλ. 2241363140, k.georgiou@rho.pnai.gov.gr και την κα Τσαμπίκα
Σάββενα, τηλ. 2241363159, t.savena@rho.pnai.gov.gr.
2.

Συνοπτική
σύμβασης

Περιγραφή

φυσικού

και

οικονομικού

αντικειμένου

της

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ωρίμανσης της Ενεργειακής
Αναβάθμισης Έξι (6) Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του
έργου “Project Development Services for Improving Energy Efficiency in the Region
of South Aegean” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό
ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).
Το αντικείμενο των υπηρεσιών του «Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικότερα στο
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
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Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
71314300-5
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
71621000-7
Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών
66171000-9
Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών
79311410-4
Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο της παροχής υπηρεσιών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των : 96.332,26€ χωρίς ΦΠΑ
(119.452,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24 %). Το ποσό αυτό του προϋπολογισμού θεωρείται ως η
ανώτατη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό “ELENA - European Local
ENergy Assistance” (H2020), κατά 90% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
κατά 10% από εθνικούς πόρους. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση
με αρ. πρωτ. 5125/23-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΩΤ7ΛΞ-ΖΞΓ) για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ.
2090 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε
(5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο
έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.
3.

Δικαίωμα Συμμετοχής

3.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς.
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε
διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών.
3.2 Εγγύηση συμμετοχής
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 1.926,65 ευρώ που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) του συνολικού
προϋπολογισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και την 31/8/2022, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται.
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4.
Κριτήρια Επιλογής
4.1. Καταλληλότητα
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους σύμφωνα με την παρ. 2.2.4 της
Διακήρυξης.
4.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης.
4.3. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης.

5.
Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
5.1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, η οποία θα λάβει υπόψη την σταθερή τιμή των 96.332,26 ευρώ
πλέον ΦΠΑ και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει των ποιοτικών κριτηρίων της παρ.
2.3.1 της Διακήρυξης.
5.2. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Σύμφωνα με την παρ. 2.3.2 της Διακήρυξης.
6.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα
30/8/2021 και ώρα 11:00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και απαντώνται
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
7.
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Το αρμόδιο, για την αποσφράγιση των προσφορών, όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 99 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» την Παρασκευή 03/9/2021 και ώρα 11:00 π.μ.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
ΡΟΔΟΣ, 04/08/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS LYMPEROPOULOS
KONSTANTINOS GEORGIOU
Ο Προϊστάμενος
Τμ. Μελετών
Ημερομηνία:
2021.08.04
12:28:13
Ημερομηνία: 2021.08.04 11:43:14EEST

Κ. Γεωργίου

Πολιτικός Μηχ/κος

ΨηφιακάΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
υπογεγραμμένο από
EMMANOUIL MARIAS
Ημερομηνία: 2021.08.04
13:27:28 EEST

Ο Προϊστάμενος Δ.ΤΕ.Δ.

Ν. Λυμπερόπουλος

Πολιτικός Μηχ/κος

Ε. Μαριάς
Πολιτικός Μηχ/κος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
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