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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκηρύσσει
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο
«Δικτύωση Δήμων και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την κλιματική αλλαγή, την πράσινη μετάβαση και
την ανθεκτικότητα στην Ελλάδα»
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως τροποποήθηκε και ισχύει
με τα ακόλουθα στοιχεία:
1) Αντικείμενο
Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης είναι η δημιουργία προγράμματος δικτύωσης δήμων και
ανάπτυξης δεξιοτήτων για την κλιματική αλλαγή, την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα στην
Ελλάδα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις : Α΄ Δράση: Συγκέντρωση και οργάνωση πληροφορίας
δήμων για την κλιματική αλλαγή, Β’ Δράση: Δικτύωση και ενημέρωση δήμων, Γ’ Δράση: Ανάπτυξη
δεξιοτήτων σε επιλεγμένους Δήμους, Δ’ Δράση: Νέες προοπτικές πράσινης εργασίας. Κατάρτιση νέας
γενιάς.
2) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
3) CPV
90711500-9 -Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα
4) Τρόπος σύναψης σύμβασης
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη προσφορά με βάση
τεχνοοικονομική αξιολόγηση με κριτήρια και αναλογία 80% τεχνική και 20% οικονομική. Τα κριτήρια
αξιολόγησης, οι επιμέρους συντελεστές αυτών και η διαδικασία αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά
στην διακήρυξη.
5) Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 266.129,03€ πλέον ΦΠΑ 24% (συνολική αξία σύμβασης :
330.000.00 €. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες και ισχύουσες κρατήσεις επί της
σύμβασης
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6) Χρηματοδότηση
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου με την υπ’ αρ.
απόφαση 241.4.5/2022 σχετικά με την ένταξη της δράσης «Δικτύωση Δήμων και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
για την κλιματική αλλαγή, την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα στην Ελλάδα» στον ΑΠ 2
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ» του Α.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022.
7) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Συνολική διάρκεια υλοποίησης από την υπογραφή της σύμβασης προσδιορίζεται σε 24 μήνες
8) Προθεσμίες.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με συστημικό αριθμό
177342. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 12/01/2023 και ώρα 13:00:00
Η ημερομηνία διενέργειας (ηλεκτρονικής αποσφράγισης) (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» είναι η 16/01/2023 και ώρα 13:00:00
9) Υποβολή αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).
10) Προϋποθέσεις & δικαίωμα συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τα στοιχεία χαρακτηριστικά
και κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη και ασκούν δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών. Για τη διαδικασία του διαγωνισμού απαιτείται να διαθέτουν
ενεργό λογαριασμό στη πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και να είναι κάτοχοι ψηφιακής (προηγμένης ηλεκτρονικής)
υπογραφής.
11) Εγγύηση συμμετοχής.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού πέντε χιλιάδες
τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (5.322,58€) και με ισχύ μεγαλύτερη κατά 30 ημέρες
από την ισχύ των προσφορών.
12) Διάθεση εγγράφων
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα δωρεάν μέσω (α) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
και (β) του διαδικτυακού ιστότοπου της Αναθέτουσας Αρχής https://kede.gr.
13) Δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης – εκτελεστές αποφάσεις
Το πρωτογενές αίτημα έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 22REQ011124094 2022-08-22 και έχει
εγκριθεί σύμφωνα με την ΑΑΥ ΔΣ310/24.08.2022 με ΑΔΑ : 9ΟΑΔΟΛ2Φ-0ΩΓ και ΑΔΑΜ :
22REQ011206486
Η διενέργεια του διαγωνισμού και οι όροι της διακήρυξης έχουν ληφθεί με την απόφαση υπ.αρ.
ΔΣ33830092022 του ΔΣ της ΚΕΔΕ με ΑΔΑ: 9ΞΕΖΟΛ2Φ-ΝΦ7.
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Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στη ΚΕΔΕ,
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο (υπεύθυνος κος. Δ. Θεοδώρου τηλ:
2132147563 και e-mail : theodorou@kede.gr

Αθήνα 18/11/2022
Ιωάννης Καραγιάννης
Γενικός Διεθυντής της ΚΕΔΕ
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