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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547509-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες
2019/S 223-547509

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. Τομέα Ενέργειας
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 119
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303
Ταχ. κωδικός: 101 92
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κυριάκος Χριστοφής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CHRISTOFISK@PRV.YPEKA.GR 
Τηλέφωνο:  +30 2131513105
Φαξ:  +30 2131513460
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ypeka.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.promitheus.gov.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
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ενέργεια

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:

mailto:CHRISTOFISK@PRV.YPEKA.GR
http://www.ypeka.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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Καθορισμός βέλτιστων, από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
και κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης αριθμού των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71314000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου, για την υπηρεσία: «Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων, και κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης τού αριθμού των
κτιρίων, με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», και κρίνεται αναγκαία, για τους παρακάτω λόγους:
1) τον επανακαθορισμό και τη συμπλήρωση των «βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων», και
2) την αναθεώρηση τού καθορισμού των χαρακτηριστικών των «κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση
ενέργειας»·
3) τον σχεδιασμό μέτρων, που απαιτούνται για την υλοποίηση τής μακροπρόθεσμης στρατηγικής, για την
κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση τού εθνικού κτιριακού αποθέματος·
4) τον σχεδιασμό μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης τού κτιριακού αποθέματος, που απαιτούνται για την
εκτέλεση του Ε.Σ.Ε.Κ.·
5) την επικαιροποίηση τής εθνικής νομοθεσίας, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, δηλαδή τον Κανονισμό
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 217 741.94 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: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου, για την υπηρεσία: «Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων, και κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης τού αριθμού των
κτιρίων, με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», και κρίνεται αναγκαία, για τους παρακάτω λόγους:
1) τον επανακαθορισμό και τη συμπλήρωση των «βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων», και
2) την αναθεώρηση τού καθορισμού των χαρακτηριστικών των «κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση
ενέργειας»·
3) τον σχεδιασμό μέτρων, που απαιτούνται για την υλοποίηση τής μακροπρόθεσμης στρατηγικής, για την
κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση τού εθνικού κτιριακού αποθέματος·
4) τον σχεδιασμό μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης τού κτιριακού αποθέματος, που απαιτούνται για την
εκτέλεση του Ε.Σ.Ε.Κ.·
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5) την επικαιροποίηση τής εθνικής νομοθεσίας, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, δηλαδή τον Κανονισμό
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), τις τεχνικές οδηγίες Τ.Ε.Ε. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.), για την εφαρμογή του
Κ.ΕΝ.Α.Κ. και το εθνικό σχέδιο αύξησης τού αριθμού των Κ.Σ.Μ.Κ.Ε..
Το έργο αφορά σε αντικείμενα, μεταξύ των οποίων υπάρχει άμεση συνέργεια. Συγκεκριμένα, ζητείται:
1) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας και η διατύπωση των παραδοχών, με κατάλληλη τεκμηρίωση για την
επιλογή τυπικού κτιρίου, για κάθε μια από τις χρήσεις:
— κατοικίας και ειδικότερα μονοκατοικίες, πολυκατοικίες,
— προσωρινής διαμονής και ειδικότερα ξενοδοχεία,
— εκπαίδευσης και ειδικότερα Νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φροντιστήρια,
— υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και ειδικότερα νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά), Κέντρα Υγείας,
— σωφρονισμού και ειδικότερα κρατητήρια, φυλακές,
— εμπορίου και ειδικότερα καταστήματα,
— συνάθροισης κοινού και ειδικότερα κλειστά γυμναστήρια, κλειστά κολυμβητήρια, εστιατόρια, αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων,
— γραφείων και ειδικότερα γραφεία·
2) η επιλογή των τυπικών κτιρίων των ανωτέρω χρήσεων και αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους, και τον
προσδιορισμό των ετήσιων στοιχείων λειτουργίας τους·
3) ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων - κτιριακών μονάδων (νέων και υφιστάμενων), και στοιχείων κτιρίου - κτιριακής μονάδας
(δομικών στοιχείων, κατά την έννοια της Οδηγίας), δηλαδή τεχνικών συστημάτων κτιρίου ή δομικών στοιχείων
του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας·
4) η σύγκριση των ανωτέρω αποτελεσμάτων των υπολογισμών με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης, που είναι σε ισχύ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων - Κ.ΕΝ.Α.Κ.) και
5) ο καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών των Κ.Σ.Μ.Κ.Ε. —λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές,
περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες— περιλαμβανομένου του αριθμητικού δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας
σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας, κατ' έτος (kWh/m2/a)·
6) η σύνταξη έκθεσης με όλα τα εισερχόμενα δεδομένα υπολογισμούς, τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν
για τους υπολογισμούς και όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών, κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ), αρ.
244/2012.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η διάρκεια εκπόνησής της μπορεί να παραταθεί, χωρίς αύξηση τού προϋπολογισμού. Η παράταση χορηγείται
από την αναθέτουσα αρχή είτε κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
κανονικής διάρκειας τής σύμβασης είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, ανάλογα με τις ανάγκες και με
αντίστοιχη ενημέρωση τού αναδόχου.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.

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

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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

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: ναι

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: 16/01/2020
Τοπική ώρα: 13:00
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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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/01/2020
Τοπική ώρα: 11:00

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:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. Τομέα Ενέργειας
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

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:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Αναλυτικότερες πληροφορίες, όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. Τομέα Ενέργειας
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 119
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 101 92
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CHRISTOFISK@PRV.YPEKA.GR 
Τηλέφωνο:  +30 2131513105
Φαξ:  +30 2131513460
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ypeka.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/11/2019
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