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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προβεί σε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά της υπηρεσίας «Επιστημονική
Υποστήριξη για την Υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» της
Πράξης “Εξοικονόμηση Ενέργειας Πετρουπόλεως”, προϋπολογισμoύ 68.777,13€ (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 23%).
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να παρέχει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη για την
παρακολούθηση υλοποίησης της ως άνω Πράξης, έτσι ώστε αυτή να υλοποιηθεί με επιτυχία, τόσο σε ότι
αφορά το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, όσο και σε ότι αφορά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Συγχρόνως, θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης.
Η Πράξη με κωδικό MIS 373721 έχει ενταχθεί στον Άξονα 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της
Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”. Το ως άνω έργο δε, θα
βαρύνει τις πιστώσεις της ανωτέρω Πράξης με Σ.Α.Ε. ΕΟ618 και κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180038, η οποία
συγχρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
Εθνικούς πόρους και ο παρόν διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό Δίκαιο
(περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη).
Η εν λόγω υπηρεσία συμβούλου θα έχει έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης και λήξη όταν εκδοθεί η Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης (ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης
της Πράξης είναι η 31/12/2015) και αφού προηγηθεί η περάτωση των εργασιών και η παραλαβή των
υποέργων της Πράξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φορέων ή
κοινοπραξίες (περισσότερες λεπτομέρειες στη Διακήρυξη)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 29/04/2014, από τις 11:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.
τις εργάσιμες ημέρες, τα τεύχη της μελέτης και τη διακήρυξη από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Πετρούπολης. Υπεύθυνος κος Πέγκας Γεώργιος, τηλ: 2132024409.
Οι δαπάνες δημοσίευσης του παρόντα διαγωνισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου
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εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη, στην
έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 13231, Πετρούπολη), μέχρι την 30η Απριλίου
2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την
ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier και ισχύει μόνο εφόσον έχει
λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.
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Κοτσαμπάς Θωμάς
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