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Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
TMHMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ηράκλειο, 12/08/2013
Aρ. Πρωτ.: 140287

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση
της υπηρεσίας μετά από συλλογή προσφορών, με τίτλο «Επιστημονικός
και τεχνικός σύμβουλος παρακολούθησης και υποστήριξης του
ΣΧΥ (Σχεδίων Υλοποίησης) της πράξης με τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές
σύμφωνα με:
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010,
όπως ισχύουν σήμερα
• Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
• Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
• Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπ. Οικονομικών)
• Το υπ. αριθμ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.
• Την 239/9-04-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:
ΒΕΑΤΩ0Ο-ΧΗΚ, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση της υπηρεσίας
«Επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος παρακολούθησης και
υποστήριξης του ΣΧΥ (Σχεδίων Υλοποίησης) της πράξης με τίτλο
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”, σε βάρος του Κ.Α.
εξόδων 30-6142.201 του οικονομικού έτους 2013.
• Την με αριθ. Πρωτ. 59524/22-04-2013 Απόφαση Δημάρχου για την
έγκριση της μελέτης με τίτλο «Επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος
παρακολούθησης και υποστήριξης του ΣΧΥ (Σχεδίων Υλοποίησης) της
πράξης με τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”.
• Την 451/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ0Ο-Κ5Ρ
με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης.
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Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην
ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Τρίτη 13
Αυγούστου 2013 έως και την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 και ώρα
10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό
ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου
1, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71202, τηλ. 2813409206, fax 2810 229207, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Αδαμαντία Μαυρομάτη (αφού
πρώτα πρωτοκολληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου).
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφoνται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
TMHMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος
παρακολούθησης και υποστήριξης του ΣΧΥ (Σχεδίων Υλοποίησης) της
πράξης με τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση
απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των
19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα καλυφθεί κατά
70% από το ΕΤΠΑ και κατά 30% από ιδία συμμετοχή του Δήμου.
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας ορίζεται από την
υπογραφή της Σύμβασης έως 31-12-2015 ημερομηνία λήξης του
προγράμματος.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν όλες τις παρακάτω
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, διαφορετικά αποκλείονται από το
διαγωνισμό. Για την τεκμηρίωση της κάθε προϋπόθεσης, πρέπει να
υποβάλλουν στην προσφορά τους (στον φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής») και με ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι
ανεγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο
Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά
τους τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η
εγγραφή του ενδιαφερόμενου σε αυτό και το επάγγελμα του ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.
2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνετε ότι:
 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
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 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση
 δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές
υποχρεώσεις
τους
κατά
την
ημέρα
αποσφράγισης των προσφορών.
3. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον
πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την
υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει στο Δήμο τα ανωτέρω
πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά καθώς επίσης και Εγγύηση
καλής εκτέλεσης, ύψους 773,00 ευρώ.
Επί πρόσθετα θα πρέπει:
•

Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα και εξειδίκευση σε ενεργειακά θέματα.

Για την τεκμηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να
υποβληθούν στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» με ποινή
αποκλεισμού αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική του
δομή, τις δραστηριότητες, την υλικοτεχνική του υποδομή, το
απασχολούμενο προσωπικό, τα οικονομικά του μεγέθη, το ιστορικό και τα
κύρια βήματα ανάπτυξης.
•

Ο υποψήφιος να διαθέτει σημαντική/επαρκή εμπειρία σε παρόμοια
έργα και συγκεκριμένα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
σχεδιασμού, υποστήριξης και παρακολούθησης της υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων έργων, καλύπτοντας, μεταξύ των άλλων,
όλες τι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Για την
κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει
εκτελέσει ή να εκτελεί τουλάχιστον δύο έργα παρόμοια με αυτό της
Προκήρυξης.

Για την τεκμηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να
υποβληθούν στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» με ποινή
αποκλεισμού:
1. κατάλογος των ως άνω παρόμοιων έργων που έχει εκτελέσει ή
εκτελεί ο υποψήφιος.
2. βεβαιώσεις από τους πελάτες/αποδέκτες των ως άνω έργων.
Στον κατάλογο και στις βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται
τουλάχιστον ο εργοδότης, ο τίτλος του έργου, η χρονική διάρκεια
υλοποίησής του, ο προϋπολογισμός του και συνοπτική περιγραφή του
αντικειμένου του. Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του
Δημοσίου τομέα, η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται με σχετική
Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά
περίπτωση αναθέτουσα Αρχή. Εάν αποδέκτης των υπηρεσιών είναι
ιδιωτικός φορέας, η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται με βεβαίωση
του εργοδότη ή με τη σχετική σύμβαση ή, εφόσον τούτο δεν είναι
δυνατόν, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου με γνήσιο υπογραφής.
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Για έργα που εκτελούνται από τον υποψήφιο και δεν έχουν ολοκληρωθεί
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του, θα πρέπει αυτός να
προσκομίσει βεβαίωση Ορθής Εκτέλεσης του έργου. Η βεβαίωση αυτή, με
την οποία θα αποδεικνύεται η προσήκουσα υλοποίηση του έργου έως το
στάδιο που βρίσκεται κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να
υπογράφεται από τον κύριο του έργου.
•

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει Ομάδα Έργου απαιτείται να είναι
επαρκώς στελεχωμένη και σε θέση να φέρει σε πέρας το υπό ανάθεση
έργο
καθώς
και
να
περιλαμβάνει
τουλάχιστον
έναν
Επιστήμονα/τεχνικό Πανεπιστημιακού επιπέδου με τριετή εμπειρία
στις διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων
στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ή/και του ΕΣΠΑ και τουλάχιστον ένα άτομο με
εξειδίκευση σε ενεργειακά θέματα πανεπιστημιακού επιπέδου με
τριετή εμπειρία στις διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης και
διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ή/και του ΕΣΠΑ.

Σε περίπτωση Ομάδας Έργου θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

1. Πίνακας όπου για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου θα δίνεται το
ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, η βαθμίδα εκπαίδευσης και η
σχετική με το προκηρυσσόμενο έργο εμπειρία σε έτη. Επίσης, θα
προσδιορίζεται το στέλεχος που θα είναι ο Συντoνιστής/Υπεύθυνος
της ομάδας έργου.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή αντίγραφο
πτυχίου/διπλώματος για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της ομάδας
έργου. Η εμπειρία θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά σε κάθε
βιογραφικό σημείωμα και να προκύπτει από την ενασχόληση του
στελέχους σε έργα ανάλογα με αυτό της Διακήρυξης.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την
χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές
της υπηρεσίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4

