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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481465-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες
2019/S 198-481465

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Ηρακλείου
Αγίου Τίτου 1
Ηράκλειο
712 01
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ζαφειρένια Καραγιαννάκη
Τηλέφωνο:  +30 2813409825
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: karagiannaki-r@heraklion.gr 
Φαξ:  +30 2813409892
Κωδικός NUTS: EL431
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.heraklion.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.heraklion.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71314000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

mailto:karagiannaki-r@heraklion.gr
www.heraklion.gr
www.heraklion.gr
www.promitheus.gov.gr




EE/S S198
14/10/2019
481465-2019-EL

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 2 / 7

14/10/2019 S198
https://ted.europa.eu/
TED

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 / 7

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η σύμβαση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση 14 δημοτικών και σχολικών κτιρίων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 728 741.94 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ηράκλειο Κρήτης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η μελέτη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση 14 δημοτικών κτιρίων κυρίως σχολικών. Τα κτίρια που θα
αναβαθμιστούν, είναι τα εξής:
— 1ο Γυμνάσιο,
— 1ο και 5ο Νηπιαγωγείο,
— 48ο Δημοτικό Σχολείο,
— Κ. Κ.Ε.Π.Α.,
— Κ.Α.Π.Η. «Τάλως»,
— 8ο Δημοτικό Σχολείο,
— 6ο ΕΠΑ.Λ.,
— Γυμνάσιο και Λύκειο Αγίου Μύρωνα,
— 1ο Σ.Ε.Κ.,
— 37ο Δημοτικό Σχολείο,
— 3ο Λύκειο (παλαιό τμήμα),
— 2ο και 5ο Δημοτικό,
— 9ο Γυμνάσιο (παλαιό τμήμα),
— 9ο Γυμνάσιο (νέο τμήμα).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων τής προς εκπόνηση
μελέτης / Στάθμιση: 28 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης / Στάθμιση:
21 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση του οικονομικού φορέα / Στάθμιση: 21 %
Τιμή - Στάθμιση: 30 %

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 728 741.94 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 13
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Παρατάσεις μπορούν να δοθούν, αν ικανοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 147 τού Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Προς απόδειξη της καταλληλότητας, για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, υποβάλλουν πτυχίο μελετητή ή γραφείων μελετών,
για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1) στην κατηγορία μελέτης 6: «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»
2) στην κατηγορία μελέτης 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες»·
β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά, που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016·
γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον 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 τής ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
τού ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα τού άρθρου 17.1) της
παρούσας.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) θα γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018).
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) τουλάχιστον
ίσο με το 80 % της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής τής προς ανάθεση σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ο απαιτούμενος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αφορά στο
άθροισμα τού μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των μελών της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Γενική εμπειρία:
α) γενική εμπειρία, κατ’ ελάχιστον ανάλογη, με αυτή που απαιτείται για την εγγραφή και κατάταξη στο Μητρώο
Μελετητών και Μητρώο Γραφείων Μελετητών στην καλούμενη κατηγορία, με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές
(παρ. 1α και παρ. 2α άρθρου 77 και παρ. 5 άρθρο 83 του Ν. 4412/2016). Για άλλα κράτη - μέλη, αναγνωρίζονται
τα ισοδύναμα πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από αρμόδιους οργανισμούς πιστοποίησης (παρ. 4 και 8
άρθρου 83 του Ν. 4412/2016).
Ειδική εμπειρία:
β) εμπειρία σε εκπόνηση παρόμοιας φύσης μελετών (μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων) την τελευταία
πενταετία.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Γενική εμπειρία:
α) γενική εμπειρία, κατ’ ελάχιστον ανάλογη, με αυτή που απαιτείται για την εγγραφή και κατάταξη στο Μητρώο
Μελετητών και Μητρώο Γραφείων Μελετητών στην καλούμενη κατηγορία, με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές
(παρ. 1α και παρ. 2α άρθρου 77 και παρ. 5 άρθρο 83 του Ν. 4412/2016). Για άλλα κράτη - μέλη, αναγνωρίζονται
τα ισοδύναμα πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από αρμόδιους οργανισμούς πιστοποίησης (παρ. 4 και 8
άρθρου 83 του Ν. 4412/2016).
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Για την κατηγορία μελέτης 6, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος, στην εν
λόγω κατηγορία, και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος στην εν λόγω κατηγορία, και 2
μελετητές 4ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος στην εν λόγω κατηγορία.
Για την κατηγορία μελέτης 9, τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος στην εν
λόγω κατηγορία, και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος στην εν λόγω κατηγορία, και 4
μελετητές 4ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος στην εν λόγω κατηγορία.
Ειδική εμπειρία:
β) εμπειρία σε εκπόνηση παρόμοιας φύσης μελετών (μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων) την τελευταία
πενταετία, οι οποίες θα είναι συνολικού Π/Υ 200 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ (παρ. 4 άρθρου 75 του Ν. 4412/2016).

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των επόμενων κατηγοριών:
1) μελέτη κατηγορίας 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»·
2) μελέτη κατηγορίας 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες».
Και 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 Σ.Δ.Σ., στον 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 τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) 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.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/11/2019
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/11/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η αποσφράγιση θα γίνει από επιτροπή διαγωνισμού, που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτόν, σύμφωνα με την
παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η έγκριση εκπόνησης τής δημοπρατούμενης μελέτης αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. 521/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. 545/2019 απόφαση

www.promitheus.gov.gr
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της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Α-1112 ΑΑΥ (ΑΔΑ: Ω0Δ3Ω0Ο-ΘΘΒ). Το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λ. Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά,
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την
έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λ. Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/10/2019

www.aepp-procurement.gr



