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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 7/2022
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΜΕΙΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% : ανέρχεται στο ποσό των
316.594,04€.
Αναθέτουσα Αρχή
Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., Διεύθυνση: Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο. Τηλ.: (+30) 2292027711, (+30) 22920-22089, e-mail: info@oll.gr .
Κωδικοί CPV: 31712331-9: Φωτοβολταϊκά στοιχεία.
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης:
Αντικείμενο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) είναι η: «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ». Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με
τίτλο: «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».
Η εκτιμώμενη αξία της ΣΠΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει από την μείωση του ενεργειακού κόστους στη
διάρκεια των 10 ετών και ανέρχεται στο ποσό των 392.576,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός
χωρίς Φ.Π.Α.: 316.594,04€- Φ.Π.Α.: 75.982,57€). Το Φ/Β σύστημα που θα εγκατασταθεί θα συμψηφίζει τις παροχές
ενέργειας κτιρίων του Ο.Λ.Λ. Α.Ε
Η Σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο αφορά σε υπηρεσίες μείωσης ενεργειακού κόστους, δηλαδή στην
προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που αποτελεί ένα πλήρες Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 99kW, στη
θέση σε λειτουργία του Συστήματος και στην λειτουργία/συντήρησή του για δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών εγκατάστασης, χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Δίδεται δικαίωμα ρήτρας αναθεώρησης της ΣΠΥ που θα υπογραφεί, με βάση το άρθρο 132, παρ. 1, περίπτωση α,
του ν. 4412/2016 όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στη συνέχεια της παρούσας.
Από το ποσό της μείωσης του ενεργειακού κόστους θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου (Σύμβαση Ενεργειακής
Απόδοσης - ΣΕΑ), και οι τιμές έχουν υπολογιστεί στο έτος βάσης Ενεργειακής Κατανάλωσης με τιμή €/ kWh όπως
προσδιορίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης.
Η μείωση του ενεργειακού κόστους θα επιτευχθεί με:
1. Την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος επί της στέγης του κτιρίου του επιβατικού σταθμού των πλοίων.
Δικαίωμα συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που το αντικείμενο
της παρούσας κατακυρωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική
εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την Ένωση να περιβληθεί ορισμένης νομικής μορφής.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Γενικός χρόνος σύμβασης – Διάρκεια:
Η Σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο αφορά σε υπηρεσίες μείωσης ενεργειακού κόστους, δηλαδή στην
προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που αποτελεί ένα πλήρες Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 99kW, στη
θέση σε λειτουργία του Συστήματος και στην λειτουργία/συντήρησή του για δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών εγκατάστασης, χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Τόπος εκτέλεσης σύμβασης : Λιμένας ΛΑΥΡΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεξαγωγή Διαγωνισμού:
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αριθμό 7/2022 Διακήρυξη του ΟΛΛ
Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη
Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση
αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο
www.eprocurement.gov.gr.
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής των Προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ:
Ημερομηνία: 12/10/2022
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών:
Ημερομηνία: 21/11/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό για 12 μήνες,
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν
ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
Προσφυγές:
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 της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Εγγύηση συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.331,88 €
ήτοι 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύμβασης.
Η διακήρυξη απεστάλη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 07/10/2022.
∆εν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου
(+30) 22920-22089 & 22920-27711, e-mail: info@oll.gr
Για τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
Γιώργος Βακόνδιος,
Δ/νων Σύμβουλος
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