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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Αποτίμηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής
Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια” με ακρωνύμιο 3EM

Με τη με αριθμό 505/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή
χρηματοδότησης ποσού 396.840,00€ για την υλοποίηση του έργου «Αποτίμηση παρεμβάσεων
ενεργειακής εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια-3ΕΜ» από το Πρόγραμμα INTERREG IPACBC GREECE-THE FORMER YOGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (ΕΛΛΑΔΑΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 2014-2020. Με την
υπ΄αριθμό 935/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1 τροποποίηση στην υλοποίηση
της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια -3ΕΜ.

Νομικό πλαίσιο και Γενικές Αρχές
Με βάση τις παρακάτω διατάξεις:
 Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τον Δικαιούχο/Δήμο Σερρών
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08
 Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
 Τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τα Α/13-07-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 Την υπ΄ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ.
Οικονομικών
 Τη με αριθμό 505/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης αποδοχής
χρηματοδότησης της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε
Δημόσια Κτίρια-3ΕΜ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20142020, ποσού 396.840,00€
 Τη με αριθμό 12152/07.08.2018 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας- Θράκης/Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Νομού Σερρών
 Τη με αριθμό 27499/17.09.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Αντιδημάρχου
Διοικητικών- Οικονομικών Λειτουργιών εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης
ποσού 396.840,00€





Τη με αριθμό 9/2018 μελέτη τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια-3ΕΜ»,
ποσού 10.740,00€
Τη με αριθμό 85/40494/17.12.2018 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της παραπάνω
μελέτης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές για την ανάθεση της παροχής των
παρακάτω υπηρεσιών.
Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών
Η μελέτη του έργου προβλέπει παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση
συγκεκριμένων παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας της πράξης 3ΕΜ, όπως αυτά περιγράφονται
στην εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής (Application Form), που στοχεύουν στην ενημέρωση,
δημοσιότητα και διάχυση του έργου αλλά και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων σε
δημόσια κτίρια (εργαζόμενοι δήμου και της εκπαίδευσης) σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής
μέτρων της Εξοικονόμησης Ενέργειας καθώς και στην ευαισθητοποίηση των χρηστών (ειδικά των
μαθητών) σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών στοχεύει στην
υποστήριξη των εξής παραδοτέων της πράξης:
Παραδοτέο D2.2.2 Υλικό ενημέρωσης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) (Multilingual Project
Information Material (printed and electronic)
Παραδοτέο D2.2.3 Πραγματοποίηση εκδηλώσεων πληροφόρησης και ενημέρωσης (Information
and dissemination events (Conferences, Info Days, Workshops))
Παραδοτέο D5.2.2
4.590,00 €

Δράσεις κατάρτισης- εκπαίδευσης (Training program), προϋπολογισμού

Παραδοτέο D5.2.3 Δημιουργία Οδηγού Καλών Πρακτικών σε θέματα Ενεργειακής
Εξοικονόμησης στη διασυνοριακή περιοχή (CBC Best Management Practices in EE in Public
Buildings (e.g.content management of E-learning)
Αναλυτικά οι υπηρεσίες περιγράφονται στη με αριθμό 9/2018 εγκεκριμένη μελέτη.
Υποβολή Προσφορών
Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 15/1/2019,
στις 14:00 στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, Υπ΄
όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, πληροφορίες: Κοκκινίδου ΑθηνάΒασιλοπούλου Ειρήνη, τηλ. 2321350134, 2321350158.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική τους
προσφορά (υπόδειγμα βρίσκεται στη με αριθμό 9/2018 σχετική Μελέτη) σε σφραγισμένους
φακέλους. Δεν είναι αναγκαία η παρουσία του κάθε φορέα, χωρίς αυτό να απαγορεύεται.
Διάρκεια της προμήθειας και της παροχής υπηρεσιών
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Η διάρκεια της προμήθειας διαρκεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το
τέλος του έργου 3ΕΜ, ήτοι 21/02/2020. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου
(κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των οργάνων παρακολούθησης του προγράμματος INTERREG
IPA-CBC GREECE-THE FORMER YOGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (ΕΛΛΑΔΑΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 2014-2020, οι
υπηρεσίες θα παραταθούν αναλόγως.
Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας και της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό
των 10.740,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7326.1016 με
τίτλο «Αποτίμηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια- Ε3Μ», του
προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών.
Η χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει από το πρόγραμμα INTERREG IPA-CBC
GREECE-THE FORMER YOGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (ΕΛΛΑΔΑΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 2014-2020.

Δεκτοί στην πρόσκληση
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής
και αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα
της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.
Β. Στην πρόσκληση γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι υποψήφιοι υποβάλουν τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Αίτηση συμμετοχής
Β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα)στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Φορολογική ενημερότητα
Δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016)
Ε. Οικονομική Προσφορά

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής / άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής στην πρόσκληση, καταθέτοντας με την προσφορά του, εντός του
Φακέλου Δικαιολογητικών, και με την δομή που περιγράφεται στην συνέχεια, τα ακόλουθα
στοιχεία τεκμηρίωσης:
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1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην
υλοποίηση έργων υποστήριξης σε θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων και οργάνωσης δράσεων
κατάρτισης- εκπαίδευσης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών ) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:
 επιχειρηματική δομή
 τομείς δραστηριότητας
 προϊόντα και υπηρεσίες.
Κατάλογο των κυριότερων έργων, τα οποία υλοποιεί ή ολοκλήρωσε κατά την τελευταία
3ετία. Ο κατάλογος έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Α/
ΤΙΤΛΟΣ
Π/Υ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Α
ΕΡΓΟΥ
(€) ΦΑΣΗ
ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(προϋπολογισμός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ημερομηνία)

Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» : Ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη
Εκ των ανωτέρω έργων, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την εμπειρία του σε
τουλάχιστον δύο (2) έργα σε θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων, ύψους συμβάσεων τουλάχιστον
100% με την προς σύναψη σύμβαση και δύο (2) έργα σε θέματα οργάνωσης δράσεων
κατάρτισης- εκπαίδευσης, ύψους συμβάσεων τουλάχιστον 100% με την προς σύναψη σύμβαση,
είτε ολοκληρωμένα είτε σε φάση υλοποίησης.
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, τέλος, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν.1599/1986, για την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον Κατάλογο Έργων,
καθώς επίσης και δέσμευση για την τυχόν προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση κατά το στάδιο
της κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή.
2. Να διαθέτει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών ) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχήμα
διοίκησης, την οργάνωση της ομάδας έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει για την υλοποίηση,
καθώς και τους ειδικούς ρόλους, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτού. Επιπλέον ο
προσφέρων υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν ρόλους.
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Ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα υποδείξει κάθε προσφέρων, θα
πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώσεις και εμπειρία στην αποτελεσματική εκτέλεση
δραστηριοτήτων συναφών με τις κατηγορίες της παρούσας, καθώς και επίπεδο εξειδίκευσης, που
να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του παρόντος έργου. Όσον αφορά τα μέλη που θα έχουν το ρόλο
εκπαιδευτών, αυτά θα πρέπει να έχουν κατάλληλη εμπειρία και σχετική πιστοποίηση, οι οποίες θα
αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις φορέων.

Τα παραπάνω προσόντα αποδεικνύονται με την προσκόμιση Βιογραφικού Σημειώματος και
αντίγραφο πτυχίου
Στα βιογραφικά να αναφέρονται οπωσδήποτε οι τίτλοι σπουδών και να προκύπτει η εξειδίκευση
και η εμπειρία των στελεχών. Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου, επί
ποινής αποκλεισμού, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί της
ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται.
Οι ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται σε Πίνακα των υπαλλήλων και συνεργατών του
υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα «Έργου», σύμφωνα με το ακόλουθο
υπόδειγμα:
Εταιρεία (σε
περίπτωση
Α/Α
Ένωσης /
Κοινοπραξίας)

Ονοματεπώνυμο
Υπαλλήλου
υποψηφίου
Αναδόχου

Θέση
στην
Ομάδα
«Έργου»

Ανθρωπομήνες

Ποσοστό
συμμετοχής
(%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3. Δικαίωμα συμμετοχής , επί ποινής αποκλεισμού, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες που διαθέτουν στοιχεία διαδικασιών ποιότητας και πιστοποίησης εμπειρίας και
μεγέθους
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του υποψήφιου Αναδόχου (ISO
9001:2008 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και αποδοχής) σε ισχύ κατά την
ημερομηνία της υποβολής προσφοράς.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος περιέχει μέσα
δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής
προσφοράς), που θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
……………………………………………………………………………………….
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
με τίτλο:
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποτίμηση
Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια¨ με ακρωνύμιο 3ΕΜ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15/01/2019, ώρα 14:00
Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία
Τιμή Προσφοράς- Δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή από όλες τις οικονομικές προσφορές των
συμμετεχόντων στη διαδικασία.
Τον μειοδότη βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Εγγυήσεις-Υπογραφή σύμβασης
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των αναδόχου/αναδόχων θα υπογραφεί σύμβαση και ο
ανάδοχος υποχρεούται για υπογραφή της σχετικής σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά από την οριστική παραλαβή του
«Έργου».
Υποχρεώσεις Δήμου
Ο Δήμος Σερρών υποχρεούται ως εργοδότης στην παροχή όλων των διαθέσιμων στοιχείων για
την υλοποίηση της προμήθειας και της παροχής Υπηρεσιών.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Καθ΄ολη τη διάρκεια του «Έργου» ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση του «Έργου».
Παράδοση και οριστική παραλαβή
Η ποσοτική και ποιοτική βεβαίωση των εργασιών, γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή
του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου, που
παρακολουθεί συνολικά το έργο.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.4&5 του Ν.4412/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο
είναι αρμόδιο για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των προϊόντων και
υπηρεσιών της σύμβασης.
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου/αναδόχων θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την παράδοση των
εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθμό 9/2018 Μελέτη, εφόσον εκδοθεί ισόποσο
τιμολόγιο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
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