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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5064

ΠΕΡΊΛΗΨΗ
10/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με
συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά και αφορά την
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών για την ενεργειακή αναβάθμιση του
Δημαρχείου και Παιδικού Σταθμού Λαιμού» της πράξης«Sustainable and almost zero-emission
communities and the role of public buildings» με ακρωνύμιο «nZECom», συνολικής εκτιμώμενης αξίας
225.806,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ο Διαγωνισμός θα
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 144129.
Αντικείμενο της προμήθειας:
Η προμήθεια αναφέρεται στο έργο «Sustainable and almost zero-emission communities and the role of
public buildings» και ακρωνύμιο «nZECom». Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του
Δημαρχείου Δήμου Πρεσπών και του Παιδικού Σταθμού Λαιμού του Δήμου Πρεσπών. Οι παρεμβάσεις
που προτείνονται έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας
και πόρων, την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς, την αξιοποίηση διαθέσιμων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στους
χώρους των κτιρίων, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει ο Δήμος Πρεσπών.
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Πρεσπών, Δ/νση: Δημαρχείο Πρεσπών, Λαιμός, Ταχ.Κωδ.:53150, Τηλ.:
+302385351320, E-mail: prespa@otenet.gr , Ιστοσελίδα: www.prespes.gr.
1.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL533.
2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
www.promitheus.gov.gr.
3.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.
4.Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
5.Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπ’ αριθμ. 68/2021 Μελέτης
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από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
14:00μ.μ.
6.Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δώδεκα (12)
μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.
7.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

8.Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα
«Interreg IPA CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014 – 2020». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει τον με Κ.Α. : 30.7135.28 όπου υπάρχει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πρεσπών.
9.Διάρκεια Σύμβασης: πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
10.Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων είκοσι ευρώ (4.520,00 €).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
11.Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
12.Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα
αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr ), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Πρεσπών
(www.prespes.gr). Η προκήρυξη του Διαγωνισμού έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στο Συμπλήρωμα
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 24/11/2021 όπου έλαβε Αριθμό προκήρυξης
στην ΕΕ S: 2021/S 231-608068 και δημοσιεύτηκε στις 29/11/2021.
Λαιμός, 01-12-2021
Ο Δήμαρχος

Πασχαλίδης Παναγιώτης
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