ΑΔΑ: 68Ρ3ΟΚΞΨ-01Ψ

INFORMATICS
18PROC004205913
2018-12-17
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η
Ο
Δ/ΝΗ: ΚΡΙΑΡΗ 40 (1 ΟΡΟΦΟ)
ΧΑΝΙΑ Σ.Κ. 73135
ΣΗΛ: 28213 41773
FAX:28213 41786
email schepitropi2@chania.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.17 10:37:21
EET
Reason:
Location: Athens

ΧΑΝΙΑ : 14/12/2018
ΑΡ. ΠΡΩΣ. :1836

ΠΡΟ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ «ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ
ου

ου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΓΙΑ ΣΑ ΧΟΛΙΚΑ ΚΤΛΙΚΕΙΑ ΣΟΤ 1 ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ 5 ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΧΑΝΙΩΝ>> προχπολογιςμοφ 6.510,00 € με ΦΠΑ 24 %.

Η χολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων προςκαλεί ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ να κατακζςει προςφορά για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ «ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ου

ου

ΑΠΟΔΟΗ ΓΙΑ ΣΑ ΧΟΛΙΚΑ ΚΤΛΙΚΕΙΑ ΣΟΤ 1 ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ 5 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ>>
προχπολογιςμοφ 6510,00 € με ΦΠΑ 24 %.

Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι τθν Πζμπτθ 20/12/2018 και ϊρα 10.30 π.μ. ςτο γραφείο τθσ χολικισ
οσ

Επιτροπισ οδόσ Κριάρθ 40, 1 όροφοσ.

Η ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΣΕΤΧΟ
ΠΡΩΣΟ) ςτον ςυμμετζχοντα που κα κατακζςει τθ χαμθλότερθ προςφορά και κα είναι ςφμφωνθ με τθν
τεχνικι ζκκεςθ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ πρόςκλθςθσ .
Οι προςφορζσ και αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ:
α) θ λζξθ Προςφορά ι Αίτθςθ ςυμμετοχισ,
β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ,
δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ),
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ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.

Μζςα ςτο φάκελο μαηί με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα υπάρχει ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με
τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά».

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων
των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, απαιτοφνται τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντα τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ παρακάτω λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ
του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο
του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με
το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
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αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ,

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά
ιδίωσ τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου θ υποχρζωςθ
αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον
Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
2. Αποδεικτικό Φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι.

3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα κφρια και επικουρικι (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του νομικοφ προςϊπου
(άρκρο 93 του Ν.4412/2016)

5. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, που κα ζχει εκδοκεί ζξι (6) το πολφ μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, περί εγγραφισ του ςϋαυτό.

6. Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπο τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν
προςφορά ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ του εκπροςωποφμενου από οποιαδιποτε αρμόδια αρχι.
7.Επικυρωμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται θ εγγραφι
ςτο Μθτρϊο Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ και
Ενζργειασ,

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ μαηί με τθν οικονομικι προςφορά ςτθν οποία
κα δθλϊνουν ότι κατζχουν τα δικαιολογθτικά (των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016), που
αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ και κα τα προςκομίςουν πριν τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ αν
αναδειχκοφν μειοδότεσ.

Ημερομθνία και Σόποσ Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ
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Ο διαγωνιςμόσ διεξαχκεί ςτα γραφεία χολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων οδόσ Κριάρθ
οσ

40 (1 όροφοσ) Σ.Κ. 73135 Χανιά, τθν Πζμπτθ 20/12/2018 και ϊρα 10.30 π.μ. ϊρα λιξθσ επίδοςθσ
προςφορϊν ενϊπιον του αρμόδιου οργάνου τθσ ςχολικισ επιτροπισ, όπου κα ακολουκιςει θ αποςφράγιςθ
τουσ.

Δεκτοί ςτο Διαγωνιςμό

το διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ και ενϊςεισ προμθκευτϊν,
εφόςον γι' αυτζσ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 και 80 του
Ν.4412/2016

Κατάκεςθ Προςφορϊν

οσ

Οι προςφορζσ μπορεί να κατατίκενται ι να αποςτζλλονται ταχυδρομικά (Οδόσ Κριάρθ 1 όροφοσ, αρικμόσ
40, Σ.Κ. 73135 Χανιά) ι και με οποιοδιποτε άλλο τρόπο με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν φκάςει ςτθν
Τπθρεςία μασ μζχρι τθν Πζμπτθ 20/12/2018 και ϊρα 10.30 π.μ.,. Οι εν λόγω προςφορζσ πρωτοκολλοφνται
ζτςι ϊςτε να αποδεικνφεται θ θμερομθνία παραλαβισ. Οι ταχυδρομικζσ προςφορζσ παραδίδονται ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ.
Προςφορζσ που περιζρχονται ςτο γραφείο τθσ ςχολικισ επιτροπισ με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθ
διενζργεια του διαγωνιςμοφ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ
Διαγωνιςμϊν πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ προκιρυξθ, προκειμζνου να
αποςφραγιςκοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία.
Προςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα δεν γίνονται δεκτζσ.

Περιεχόμενο των Σιμϊν

Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ για όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ, κα εκφράηεται
ςε ΕΤΡΩ και κα περιλαμβάνει τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για παραλαβι και
παράδοςθ των πυροςβεςτιρων ςε κάκε ςχολικι κοινότθτα.

Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζτουν ςυμπλθρωμζνο το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ που
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. Οι τιμζσ κα αναγράφονται
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ .

Για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν λαμβάνεται υπ' όψθ θ τιμι με ΦΠΑ. 24 %..
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Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κείμενων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που κα
ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, πλθν του Φ.Π.Α. ο οποίοσ βαρφνει τθ χολικι
Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Δ Χανίων.

Ιςχφσ Προςφορϊν

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 60 θμερϊν, το οποίο
υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορζσ που δεν είναι
ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

Αξιολόγθςθ Προςφορϊν

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από το αρμόδιο όργανο επιτροπι τθσ χολικισ Επιτροπισ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Δ Χανίων. Ανάδοχοσ κθρφςςεται αυτόσ που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ
τιμι και θ προςφορά του είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Εάν περιςςότεροι του ενόσ προςφζρουν τθν ίδια τιμι, διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ τουσ.

Πλθρωμι

Η αξία τθσ ποςότθτασ που παραλαμβάνεται κάκε φορά κα καταβάλλεται μζςα ςε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και τθν
ολοκλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία ελζγχων και διαδικαςιϊν.
Ο Προμθκευτισ κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ υπόκειται ςτισ κατά περίπτωςθ νόμιμεσ κρατιςεισ.
ε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30)
θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτιν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ", κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο.
Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ
του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.

Επανάλθψθ Διαγωνιςμοφ

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κρικοφν αςφμφορα για τθ χολικι Επιτροπι
Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ του Διμου Χανίων, ο διαγωνιςμόσ μπορεί να ματαιωκεί ι να επαναλθφκεί με
ζγγραφεσ προςφορζσ μετά από νεότερθ πρόςκλθςθ, αφοφ ειδοποιθκοφν ιδιαίτερα αυτοί που ςυμμετείχαν
ςτον προθγοφμενο διαγωνιςμό.
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Κρατιςεισ

Σον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ.

Νομικό Πλαίςιο

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του νόμου 4412/2016.

Πλθροφορίεσ

Σθν παροφςα κα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο τθσ χολικισ Επιτροπισ
οσ

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριάρθ 40, 1 όροφοσ κακϊσ και πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 28213 41773
και ςτο website του Διμου Χανίων www.chania.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ευθυμίου Γ.
Σαχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε 50, Φανιά Κρήτης, ΣΚ.73135
Σηλέφωνο: 2821344683 Fax: 2821341716
e-mail: gefthymiou@chania.gr
url: www.chania.gr

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΠΟΔΟΗ (ΠΕΑ) ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΛΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ
«5Ο ΓΤΜΝΑΙΟ, ΚΑΙ 1Ο ΕΠΑΛ ΦΑΝΙΩΝ (κυλικείο)»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 6.510,00 € (με το Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ
χολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φανίων

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η ανάθεση της υπηρεσίες διέπεται από τις διατάξεις:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Σου άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Σου άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 247/τ. Α΄/27-11-1995).
Σου άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (ΥΕΚ 114/τ. Α΄/08-06-2006) όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008 (ΥΕΚ 263/τ. Α΄/23-12-2008).
Σης με αριθμό 35130/739/09-08-2010 απόφασης του Τπουργού Οικονομικών (ΥΕΚ
1291/τ. Β΄/11-08-2010).
Σο Π.Δ. 28/80 (ΥΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών
Σοπικής Αυτοδιοικήσεως»
Σις με αριθμ. Απόφ. 01/09/2014 & 20/05/2015 περί Ορισμού Αντιδημάρχων και
Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων
Σις σχετικές διατάξεις περί «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΥΕΚ
407/Β/9-4-2010)
Σης Τπ’ αριθμό πρωτ. 1603/4-10-2010 Εγκύκλιο του ΤΠΕΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή
του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)»
Σου Π.Δ. 100/6-10-2010 (ΥΕΚ 177/Α/6-10-2010) με θέμα: «Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού
Σην τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ (Αριθμ. ΓΔΠΔΑ/οικ.178581)- ΦΔΚ Σεύχος Β’

2367/12.07.2017

3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΕΗ
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η ανάθεση υπηρεσιών για την
έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) (ex post) μετά την πραγματοποίηση
των απαραίτητων Εργασιών Ενεργειακής Επιθεώρησης στο σχολικό συγκρότημα που
στεγάζεται το 5ο Γυμνάσιο και το κυλικείο του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Φανίων.
Σο πιστοποιητικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μίσθωση των κυλικείων των
συγκεκριμένων σχολείων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό Ενεργειακής
Αναβάθμισης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ (Αριθμ.

ΓΔΠΔΑ/οικ.178581)- ΦΔΚ Σεύχος Β’ 2367/12.07.2017

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.510,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του έτους 2018 της
χολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φανίων
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Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με απόφαση του
προέδρου της χολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φανίων

με κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με το Ν 4412/2016 .

4. ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα αναλάβει το έργο αυτό, θα πρέπει να διεκπεραιώσει μια
ενεργειακή αποτύπωση του κτιρίου, σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις της
σχετικής νομοθεσίας, και θα μεριμνήσει για την έκδοση του Π.Ε.Α. (ex post) σύμφωνα με τον
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), όπως αυτή εγκρίθηκε με την
Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Τπουργών Οικονομικών και ΤΠΕΚΑ (ΥΕΚ
407/Β/9-4-2010) και τροποποιήθηκε (Αριθμ. ΓΔΠΔΑ/οικ.178581)- ΦΔΚ Σεύχος Β’
2367/12.07.2017 καθώς και τις επικαιροποιημένες Σεχνικές Οδηγίες (Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.).
Σα παραδοτέα της υπηρεσία αφορούν την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Επιθεώρησης για συγκεκριμένες κτηριακές υποδομές οι οποίες περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα:
α/α
1

Κτίριο
5ο Γυμνάσιο και κυλικείο του
1ο ΕΠΑΛ Φανίων

Εμβαδόν (m2)
5.250,0

Καταληκτική Ημερομηνία
Παράδοσης

31-1-2019

Αναλυτικά, οι εργασίες της ανάθεσης Ενεργειακής Επιθεώρησης, για την έκδοση
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, περιλαμβάνουν τα παρακάτω στάδια:
 Σην παραλαβή και συλλογή από την Σεχνική Τπηρεσία του Δήμου Φανίων, όλων
των διαθέσιμων σχεδίων και στοιχείων για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του
κτιρίου. υγκεκριμένα,
o τέλεχος οικοδομικής άδειας (εάν υπάρχει)
o Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
o Σοπογραφικό (στην περίπτωση μη ύπαρξης τοπογραφικού, Διάγραμμα
Κάλυψης)
o Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια μετά του ’80, εάν υπάρχει)
o Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
o Αριθμός κτηματολογίου (εάν υπάρχει)
o Υύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει) – Ισχύς, τύπος λέβητα και είδος
καυσίμου
o τοιχεία ιδιοκτησίας
o Σίτλος ιδιοκτησίας
o Συχόν τακτοποιήσεις Η/Μ
 Σην επιτόπου αυτοψία στο κτίριο, την επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων και
την διόρθωσή τους όπου αυτό απαιτείται, την λήψη όλων των άλλων
συμπληρωματικών στοιχείων τόσο του κτιριακού κελύφους όσο και των ηλεκτρικών
και μηχανολογικών του εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα προκειμένου να
καταστεί δυνατή η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου.
 Σην εκτέλεση όλων των απαραίτητων υπολογισμών.
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 Σην καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων, καθώς και των αποτελεσμάτων των
υπολογισμών στο σχετικό Λογισμικό του ΣΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Λήψη των απαραίτητων
αποτελεσμάτων των υπολογισμών του εξεταζόμενου ακινήτου και κατάταξη του
ακινήτου σε μια ενεργειακή κατηγορία.
 Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα υποβάλλει
στην Ε.Τ.Ε.Π.ΕΝ. το αρχείο δεδομένων, με σκοπό την ηλεκτρονική παραλαβή του
πιστοποιητικού.
 Σην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του αναφερόμενου κτιρίου,
το οποίο θα παραδοθεί στην Τπηρεσία σε πέντε (5) υπογεγραμμένα αντίγραφα.
Η έκδοση του ΠΕΑ (ex post) θα πρέπει να λάβει στα υπόψη πιθανά σενάρια για την
αναβάθμιση του κτιρίου σε κατηγορία τουλάχιστον Β.
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές (ΕΕ) που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει:
 να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ως προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές από
την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων,
Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΥΕΚ
177/Α/6-10-2010).

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
Η Τπηρεσία θα έχει υλοποιηθεί κατά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής
σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, και του Αναδόχου και θα ολοκληρωθεί έως την
Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2019.

6. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (6.510,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός - τιμολόγηση των αναφερόμενων εργασιών έχει υπολογιστεί
σύμφωνα με τα καθορισμένα τιμολόγια του Τπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής, τα οποία σχετίζονται με τη χρήση καθώς και την επιφάνεια του εξεταζόμενου
κτιρίου.

8. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ
Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα παρακάτω:
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1. Επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα
βεβαιώνεται η εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών της Ειδικής
Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
2. Οικονομική Προσφορά στο πρότυπο που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΦΑΝΙΑ Νοέμβριος 2018
Ο ΤΝΣΑΞΑ
ΕΤΘΤΜΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΤΔΦ
ΣΙΡΑΝΣΩΝΑΚΗ ΟΥΟΚΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΠΟΔΟΗ

α/α

Κτίριο

Εμβαδόν

Κλίμακα

Κτιρίου

τιμολόγησης/

(m2)

Εμβαδόν (m2)

Ενδεικτικές
Σιμές (€/

m2)

Ενδεικτικό
Κόστος

5ο Γυμνάσιο και
1

κυλικείο του 1ο ΕΠΑΛ

5.250

Φανίων

Καθαρό Ποσό σε
ευρώ
ΥΠΑ (24%) σε
ευρώ
υνολικό
Κόστος σε ευρώ

φραγίδα & Τπογραφή
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