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Ελλάδα-Κυπαρισσία: Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
2020/S 189-455594
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Τριφυλίας
Ταχ. διεύθυνση: Δημαρχείου 2
Πόλη: Κυπαρισσία
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Ταχ. κωδικός: 245 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταυριανή Κουρτέση
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: st.kourtesi@1533.syzefxis.gov.gr
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dimostrifylias.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: http://www.dimostrifylias.gr/enimerosi/diagonismoi-prokirikseis
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.eprocurement.gov.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

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:
Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κολυμβητήριο Κυπαρισσίας.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09331200 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και η εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
κολυμβητήριο Κυπαρισσίας. Αυτό θα επιτευχθεί με χρήση Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκών συστημάτων), ηλιακών
συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού, αντικατάσταση του λέβητα παλαιάς τεχνολογίας με σύγχρονες αντλίες
θερμότητας και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, για μείωση των απωλειών ενέργειας.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 769 440.06 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
42512300 Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το κολυμβητήριο είναι σχετικά νέας κατασκευής και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν ως σκοπό τη μείωση
τής εξάρτησής του από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Οι καταναλώσεις που έχει, οφείλονται στη θέρμανση
τού νερού της πισίνας, στον φωτισμό και την κατανάλωση τού ζεστού νερού χρήσης. Οι παρεμβάσεις που
προτείνονται, είναι:
Η εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 108 kw, για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής.
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 20 kw με το σύστημα του net-metering, για τις ανάγκες του κτιρίου
αποδυτηρίων (θέρμανση και ζεστό νερό).
Η αντικατάσταση του φωτισμού LED.
Η εγκατάσταση 10 τ.μ. ηλιακών συλλεκτών και 2 boiler 1.000 lt, για τις ανάγκες του κτιρίου.
Η εγκατάσταση 20 τ.μ. ηλιακών συλλεκτών και 2 boiler 2.000 lt, για τις ανάγκες της πισίνας.
Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας 403 kw, για τις ανάγκες της πισίνας.
Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας 33 kw, για τις ανάγκες του κτιρίου.
Η προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος πισίνας, που να καλύπτει το 100 % της επιφάνειας.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις παρουσιάζονται στα προτεινόμενα σχέδια της μελέτης.
Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού και θα υλοποιηθούν ως
προμήθεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 150 ημέρες.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 769 440.06 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 150
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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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 παρούσα Πράξη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατά 80 %, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ 5030017. Ο φορέας χρηματοδότησης είναι
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), με κωδικό Σ.Α. 2751, και ο ενάριθμος της Πράξης είναι
2019ΣΕ27510067.

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Μέσος όρος κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) ή κατά το
διάστημα λειτουργίας τους, αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, τουλάχιστον στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού
ή
βεβαιωμένη πιστοληπτική ικανότητα του φορέα, το όριο της οποίας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσο με
ποσό που αντιστοιχεί στο εκατό τοις εκατό (100 %) του προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
O οικονομικός φορέας οφείλει να έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019), σύμβαση ή
συμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης με Η/Μ αντικείμενο (προμήθεια, εγκατάσταση ή και συντήρηση), συνολικού
προϋπολογισμού τουλάχιστον 500 000,00 EUR μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Ο οικονομικός φορέας για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα πρέπει να ορίσει ως υπεύθυνο υλοποίησης
της πράξης (project manager) έναν (1) τουλάχιστο διπλωματούχο μηχανικό (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος
μηχανικός), ο οποίος να διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση τεχνικών ή ενεργειακών έργων.
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III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
σύμφωνα με τη διακήρυξη.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την 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: 02/11/2020
Τοπική ώρα: 23:59

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: 04/11/2020
Τοπική ώρα: 10:00

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
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/index.php
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.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής141, 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.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/09/2020
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