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Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί απλώς περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

◯

Η παρούσα προκήρυξη αποσκοπεί στη σύντμηση των προθεσμιών για την υποβολή προσφορών ◯

Η παρούσα προκήρυξη είναι προκήρυξη διαγωνισμού ◯
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να πληροφορούν τον αναθέτοντα φορέα ότι ενδιαφέρονται για
τη (τις) σύμβαση(-εις). Η (Οι) σύμβαση(-εις) θα ανατίθεται(-νται) χωρίς δημοσίευση περαιτέρω
προκήρυξης διαγωνισμού

Sp

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (παρακαλείστε να προσδιορίσετε όλους τους αρμόδιους για τη διαδικασία αναθέτοντες φορείς)
Επίσημη επωνυμία:

Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Κωδικός NUTS:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Αρμόδιος για πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

im
ec

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL)

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

⃞ Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις
δημόσιες προμήθειες:
⃞ Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

I.3) Επικοινωνία

◯ Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: (URL) 12

◯ Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: (URL) 12
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

◯ η προαναφερθείσα διεύθυνση
◯ άλλη διεύθυνση: (παρακαλείστε να παράσχετε μια άλλη διεύθυνση)

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται 5, 19

en

⃞ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: (URL)
◯ στην προαναφερθείσα διεύθυνση
◯ στην ακόλουθη διεύθυνση: (παρακαλείστε να παράσχετε μια άλλη 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: (URL)

I.6) Κύρια δραστηριότητα
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας
Ηλεκτρισμός
Εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου
Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων
Ύδρευση
Ταχυδρομικές υπηρεσίες

◯ Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών
◯ Μεταφορές με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ, τρόλεϊ ή
λεωφορεία
◯ Δραστηριότητες που αφορούν τους λιμένες
◯ Δραστηριότητες που αφορούν τους αερολιμένες
◯ Άλλες δραστηριότητες:
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Τμήμα II: Αντικείμενο 3
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:

Αριθμός αναφοράς: 2

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Είδος σύμβασης ◯ Έργα ◯ Αγαθά ◯ Υπηρεσίες
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 2
Αξία χωρίς ΦΠΑ: [
] Νόμισμα: [ ] [ ] [ ]
(Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο ή δυναμικών συστημάτων αγορών – μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία για ολόκληρη τη διάρκεια της συμφωνίαςπλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Sp

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα ◯ ναι ◯ όχι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για 12 ◯ όλα τα τμήματα ◯ μέγιστο αριθμό τμημάτων: [

] ◯ ένα μόνο τμήμα

]
⃞ Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: [
⃞ Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:

II.2) Περιγραφή 1
II.2.1) Τίτλος: 2

Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 2

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

im
ec

Κωδικός NUTS: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
(φύση και ποσότητα/έκταση των έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή ένδειξη αναγκών και απαιτήσεων; μόνον για προμήθειες – ένδειξη εάν οι προσφορές
ζητούνται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση, μίσθωση-πώληση ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω)
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 12

◯ Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
⃞ Κριτήριο ποιότητας – Όνομα: / Στάθμιση: 1, 2, 20
◯ Κριτήριο κόστους – Όνομα: / Στάθμιση: 1, 20
◯ Τιμή – Στάθμιση: 21

◯ Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 2, 5, 6, 19

Αξία χωρίς ΦΠΑ: [
] Νόμισμα: [ ] [ ] [ ]
(για συμφωνίες-πλαίσιο ή δυναμικών συστημάτων αγορών – μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία για ολόκληρη τη διάρκεια του εν λόγω τμήματος)
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 5, 6, 19
Διάρκεια σε μήνες: [
] ή Διάρκεια σε ημέρες: [
ή Έναρξη: (ηη/μμ/εεεε) / Λήξη: (ηη/μμ/εεεε)

]

⃞ Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση
Περιγραφή παρατάσεων:
⃞ Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 5, 6, 19
⃞ Δικαιώματα προαίρεσης
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5, 19

en

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 12

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ◯ ναι ◯ όχι
Ταυτότητα του έργου:
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

II.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης: 9, 19 (ηη/μμ/εεεε)
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Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 5, 6, 19
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό
ή εμπορικό μητρώο 12
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 12

⃞ Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: 2
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 12

⃞ Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Sp

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: 2
III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις 2

⃞ Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και
επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων
⃞ Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 2

im
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III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία (μόνο για συμβάσεις υπηρεσιών)
⃞ Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
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

en
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας 5

◯ Κλειστή διαδικασία
◯ Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 5, 19
⃞ Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
◯ Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
◯ Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 2 [

]

⃞ Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών
⃞ Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χρησιμοποιείται από επιπρόσθετους αγοραστές
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα οκτώ έτη:

Sp

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 12

⃞ Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές 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 ◯ όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των υποψηφιοτήτων για πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης 5
Προθεσμία παραλαβής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος 19
Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε)

Τοπική ώρα: (ωω:λλ)

im
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IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: [ ] [ ] 1, 5
IV.2.5) Προγραμματισμένη ημερομηνία για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης: (ηη/μμ/εεεε) 4, 5, 19

en
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας 5, 19
⃞ Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
⃞ Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
⃞ Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 2

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 5, 19
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία:

Sp
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 2
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:

im
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Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 2
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε)

en

Αποτελεί ευθύνη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους
τους εφαρμοστέους νόμους.
1
2
3
4
5
6
9
12

19
20
21

παρακαλείστε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί
εφόσον προβλέπεται
παρακαλείστε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί εάν η εν λόγω προκήρυξη αποτελεί μόνο περιοδική ενδεικτική ανακοίνωση
εάν αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές
παρακαλείστε να παράσχετε τις πληροφορίες αυτές εάν η προκήρυξη αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού
στον βαθμό που οι πληροφορίες είναι ήδη γνωστές
παρακαλείστε να παράσχετε τις πληροφορίες αυτές μόνον εάν η εν λόγω προκήρυξη αποτελεί μόνο περιοδική ενδεικτική προκήρυξη
παρακαλείστε να παράσχετε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή στην πρόκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, εάν η προκήρυξη αποτελεί προκήρυξη
διαγωνισμού ή στοχεύει στη μείωση των χρονικών προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών
εάν η προκήρυξη στοχεύει στη μείωση των χρονικών προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών
ενδέχεται να δοθεί σπουδαιότητα αντί για βαρύτητα
ενδέχεται να δοθεί σπουδαιότητα αντί για βαρύτητα· εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, τότε η βαρύτητα είναι περιττή
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