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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534658-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Τρίκαλα: Ηλεκτρισμός
2020/S 218-534658

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Τρικκαίων
Ταχ. διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Πόλη: Τρίκαλα
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Ταχ. κωδικός: 421 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Τρικκαίων - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mexarchou@trikalacity.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2431351213
Φαξ:  +30 2431351219
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.trikalacity.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ο.Τ.Α.

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου Δήμου Τρικκαίων και νομικών προσώπων του.
Αριθμός αναφοράς: 36767/4-11-2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09310000 Ηλεκτρισμός

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών του Δήμου Τρικκαίων και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.
Ο Δήμος Τρικκαίων θέλοντας να συμβάλλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια, θα προβεί σε προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), για την κάλυψη του ποσοστού 50 % των 
αναγκών του. Πέραν τούτων, η προώθηση της μεγαλύτερης χρήσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
καλύπτεται από τα κριτήρια της Ε.Ε. για τις Π.Δ.Σ..

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 807 109.66 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 6
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα 
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα 
ξεχωριστά, για 1 ή περισσότερες ομάδες».

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο 1 / ομάδα Α: Δήμος Τρικκαίων — Ηλεκτρικό ρεύμα.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09310000 Ηλεκτρισμός

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τρικκαίων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Δήμο Τρικκαίων.
Πακέτο 1 / ομάδα Α: Δήμος Τρικκαίων — Ηλεκτρικό ρεύμα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 447 160.19 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμά της.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα τής Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει 
ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησής του. Η χρονική διάρκεια του 
δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια τής κύριας σύμβασης.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο 1 / ομάδα Β: Δήμος Τρικκαίων — Φυσικό αέριο.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09123000 Φυσικό αέριο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τρικκαίων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια φυσικού αερίου για τον Δήμο Τρικκαίων.
Πακέτο 1 / ομάδα Β: Δήμος Τρικκαίων — Φυσικό αέριο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 162 904.05 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

09/11/2020 S218
https://ted.europa.eu/TED

3 / 11





EE/S S218
09/11/2020
534658-2020-EL

4 / 11

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμά της.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα τής Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει 
ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησής του. Η χρονική διάρκεια του 
δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια τής κύριας σύμβασης.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο 2 / ομάδα Α: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης — Ηλεκτρικό ρεύμα.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09310000 Ηλεκτρισμός

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τρικκαίων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Δήμο Τρικκαίων.
Πακέτο 2 / ομάδα Α: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης — Ηλεκτρικό ρεύμα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 65 047.31 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμά της.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα τής Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει 
ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησής του. Η χρονική διάρκεια του 
δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια τής κύριας σύμβασης.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο 2 / ομάδα Β: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης — Φυσικό αέριο.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09123000 Φυσικό αέριο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τρικκαίων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια φυσικού αερίου για τον Δήμο Τρικκαίων.
Πακέτο 2 / ομάδα Β: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης — Φυσικό αέριο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 056.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμά της.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα τής Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει 
ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησής του. Η χρονική διάρκεια του 
δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια τής κύριας σύμβασης.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο 3: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης — Ηλεκτρικό ρεύμα.
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09310000 Ηλεκτρισμός

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τρικκαίων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Δήμο Τρικκαίων.
Πακέτο 3 / ομάδα Α: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης — Ηλεκτρικό ρεύμα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 67 658.49 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμά της.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα τής Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει 
ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησής του. Η χρονική διάρκεια του 
δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια τής κύριας σύμβασης.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο 3: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης — Φυσικό αέριο.
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09310000 Ηλεκτρισμός

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τρικκαίων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια φυσικού αερίου για τον Δήμο Τρικκαίων.
Πακέτο 3 / ομάδα Α: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης — Φυσικό αέριο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμά της.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για 1 έτος ή μέχρι την εξάντληση τής συνολικής εκτιμώμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50 
% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας τής σύμβασης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα τής Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει 
ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησής του. Η χρονική διάρκεια του 
δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια τής κύριας σύμβασης.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας, ήτοι 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, αντίστοιχα.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν για την ομάδα Α: «Ηλεκτρικό ρεύμα», θα πρέπει να 
διαθέτουν:
α) άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σε ισχύ, για πώληση 
ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς πελάτες·
β) αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο συναλλαγών του λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Ε.Χ.Ε. 
Α.Ε.)·
γ) αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο εγγυήσεων προέλευσης, το οποίο τηρεί η εταιρεία «Διαχειριστής Α.Π.Ε. 
και Εγγυήσεων Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.).
Ή για τους αλλοδαπούς πολίτες, οι αντίστοιχες ειδικές εγκρίσεις που χρειάζονται να έχουν οι συμμετέχοντες, για 
να μπορούν να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες στις χώρες εγκατάστασής τους.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν για την ομάδα Β: «Φυσικό αέριο», θα πρέπει να διαθέτουν:
α) αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.·
β) άδεια προμήθειας φυσικού αερίου ή αποδεικτικό.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον μεγαλύτερο από το 100 % του προϋπολογισμού της / των υπό ανάθεση 
ομάδας / ομάδων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
3 διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, 
είναι μεγαλύτερος από το 100 % του προϋπολογισμού της / των υπό ανάθεση ομάδας / ομάδων (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Διευκρινίζεται ότι το 100 % του προϋπολογισμού, για όσο διάστημα δραστηριοποιείται ο υποψήφιος, συνιστά 
προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας αξιολόγησης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
προσφέροντες πρέπει:
α) να διαθέτουν εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων, με την υλοποίηση μίας (1) τουλάχιστον 
παρόμοιας σύμβασης, ήτοι προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη συμμετοχή τους στην ομάδα Α: «Ηλεκτρικό 
ρεύμα», ενώ για τη συμμετοχή τους στην ομάδα Β: «Φυσικό αέριο», σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου, 
σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα την τελευταία τριετία (2017 - 2018 - 2019), αξίας τουλάχιστον ίσης με την 
εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης. Σε περίπτωση 
ενεργής σύμβασης, το ποσό της εκτελεστέας σύμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής να είναι 
τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
1) κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
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συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2) στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1), περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της 
σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 
4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 το.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/12/2020
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/12/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
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Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 6).

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/11/2020
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