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ΘΔΜΑ: «Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ηεο ππ. αξ. Φ66/2018 εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε
ησλ ππεξεζηώλ έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (Π.Δ.Α.) θηηξίσλ ηνπ Γεληθνύ
Λνζνθνκείνπ Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» γηα έμη (6) κήλεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 12.300,00€
ζπκπ/λνπ ΦΠΑ (CPV:71314300-5) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).
ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»

Έτονηας σπόυη:
1. Σνλ λ.4412/8-8-16 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ

[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ].
2. Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο από ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Θαζνξηζκόο ΘΑΑ».
3. Σν Λ.4270/2014 (ΦΔΘ 143/Α΄/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο.
4. Σν Λ.4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α’/26.03.2014), «Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο – Θαηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Λνκηθώλ
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α’ 161) θαη
ινηπέο ξπζκίζεηο».
5. Σν Λ.4155/2013 (ΦΔΘ 120/A/29.05.13) «Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
Γηαηάμεηο».
6. Σν Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α/2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.
3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Σν Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην ύζηεκα Τγείαο θαη Άιιεο δηαηάμεηο»
όπσο ηζρύεη.
8. Σν Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λόκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
9. Σνλ λ.3846/(ΦΔΘ 66Α΄ / 11-05-2010) , άξζξν 24 πνπ αθνξά ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθώλ άξζξσλ ηνπ λ.3580/07.
10. Σνλ λ.3329/2005 (ΦΔΘ /81 Α/ 2005) «Πεξηθεξεηαθή πγθξόηεζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη
Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο»
11. Tν ππ. αξ. πξση. 3563/06-03-18 πξαθηηθό Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ από ηελ νξηζζείζα ηξηκειή Δπηηξνπή.
12. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974/2013 (Β’ 299) Θ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γ.Λ.Α «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», όπσο
ηζρύεη.
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13. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.: 34394/13.05.16 Θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Γηνξηζκόο Γηνηθήηξηαο ζην ΓΔΛΗΘΟ
ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΧΛ "ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ", αξκνδηόηεηαο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΘ ΤΟΓΓ 250/19.05.2016).
14. Σελ ππ΄αξ. 5666/03-04-18 Απόθαζε Γηνηθήηξηαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (ΑΓΑ:6ΧΡ94690Χ-ΕΓ)
15. Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνύ ησλ
12.300,00€ ζπκπ/λνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γεληθνύ
Λνζνθνκείνπ Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ.535/02.04.18 Απόθαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: 63ΦΛ4690Χ-ΓΙ1)

Π Ρ Ο  ΚΑ ΛΔ Ι
1.

Θάζε ελδηαθεξόκελν ππνςήθην νηθνλνκηθό θνξέα, λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ

αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (Π.Δ.Α.) θηηξίσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Α ηεο παξνύζεο, ζε θιεηζηό θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξόζθιεζε Τπνβνιήο
Πξνζθνξώλ ππ. αξ. Φ66/2018 γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο
(Π.Δ.Α.) (CPV 71314300-5) γηα έμη (6) κήλεο ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»,
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 12.300,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)», ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηόθνιιν) ηνπ
Λνζνθνκείνπ κέρξη ηελ ΠΔΜΠΣΗ, 12.04.2018 και ώρα 12.00 π.μ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ
Τπεξεζία ΔΘΠΡΟΘΔΚΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζην ηειέθσλν 213 2088724.
2.

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ. Σκεκαηηθέο ή

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.
3.

Πεξηερόκελν πξνζθνξάο: Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε

θιεηζηό θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:
3.1. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: α) απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο
παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε απηνύο β) νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο
ηθαλνπνηνύλ ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
3.2. Σα αλαθεξόκελα ζην Παξάξηεκα Α «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» πηζηνπνηεηηθά.
3.3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε ηηκή ηνπ
πξνζθέξνληνο γηα θάζε ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, πνπ απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο.
3.4. Θαζώο θαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
1. απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρεη ιόγνο απνθιεηζκνύ
από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, ή
ειιείςεη απηνύ, άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ
νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ή ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ
εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απόθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηόλ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ
είλαη λνκηθό πξόζσπν, ην απόζπαζκα ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, όηαλ
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ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ, γηα ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ.
2. πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ όζν θαη ηνπ
ειιεληθνύ δηθαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιύπηνπλ
ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
3. πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ
πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ όζν θαη ηνπ
ειιεληθνύ δηθαίνπ.
4.πηζηνπνηεηηθό όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην. εκεηώλεηαη όηη ζε
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
4.

Παξαδνηέα / Υξνλνδηάγξακκα: Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα ζπλαθζεί ζύκβαζε ζύκθσλα κε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16 (ΦΔΘ147/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ», όπσο
ηζρύνπλ. ε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16.
5.

Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο: Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ εμάκελε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο δελ δύλαηαη λα

ππεξβεί ην πνζό ησλ 12.300,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
6.

Ζ θαηαθύξσζε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο

άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).
7.

Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη εθάπαμ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαη κεηά ηελ πιήξε πνηνηηθή

παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ην αληίζηνηρν πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο πξνο
ηνύην επηηξνπήο κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά από ηελ
ζεώξεζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ην Διεγθηηθό πλέδξην.
8.

Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΘΖΚΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηελ

δηαδξνκή www.hippocratio.gr  Σκήκα Πξνκεζεηώλ  Γηαγσληζκνί-Γηαπξαγκαηεύζεηο.
Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

σνημμένα: Πέληε (5) ζειίδεο
-Παξάξηεκα Α: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
-Παξάξηεκα Β :Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Δζφηερική διανομή:
- Σκήκα Πξνκεζεηώλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΕΚ∆ΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΗ (Π.Ε.Α.) ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ
ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ.
Γεληθά.
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ ηίηινπ είλαη ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πνπ ζηνρεύεη ζηελ απνηύπσζε ηεο
ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εμεηαδόκελσλ θηεξίσλ θαη ηεθκεξηώλεηαη µε ηελ έθδνζε ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (Π.Δ.Α.) θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνύο
ελέξγεηαο (ζε kWh/m2 /έηνο) θαη αθνξά:
Σα θηίξηα θαη ηεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ
ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 26259 m2 .πεξίπνπ.
Αλαιπηηθά:


Σν Οθηαώξνθν θηίξην θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο

9500m2 πεξίπνπ.


Σν Σεηξαώξνθν θηίξην θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
7112 m2 πεξίπνπ.



Σν θηίξην Οίθνο Αδειθώλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο 3228 m2 πεξίπνπ.



Σν Παξαδνζηαθό θηίξην θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
3159 m2 πεξίπνπ.



Σν θηίξην Παξαξηήκαηνο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο 3260 m2 πεξίπνπ.

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ αλώηεξσλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ αλέξρεηαη ζε 26259 m2 πεξίπνπ.
Σν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θαζνξίδεηαη από ηα εμήο:
1. Ο Ν. 3661/2008 (ΦΔΚ 89/Α/19.5.2008) «Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ
θηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2. Ο ΝΔΟ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ) (ΦΔΚ Β΄4003/17/11/2017).
3. Ο Ν. 4122/2013 (ΦΔΚ 42/Α/19.2.2013) «Δλεξγεηαθή Απόδνζε Κηηξίσλ-Δλαξκόληζε µε ηελ
Οδεγία 2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
4. Σν Π.∆. 100/2010 (ΦΔΚ 177/Α/6.10.2010) «Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο θηηξίσλ, ιεβήησλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηµαηηζµνύ».
5. Οη Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ.
5.1.ΣΟΣΔΔ 20701−1/2017 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο
ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο»
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5.2.ΣΟΣΔΔ 20701−2/2017 «Θεξµνθπζηθέο ηδηόηεηεο δνµηθώλ πιηθώλ θαη έιεγρνο ηεο
ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ»
5.3. ΣΟΣΔΔ 20701−3/2010 «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθώλ πεξηνρώλ»
5.4. ΣΟΣΔΔ 20701−4/2017 «Οδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ, ιεβήησλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηµαηηζµνύ»
6. Ζ Δγθύθιηνο «Δθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ)» (ΦΔΚ
Β΄4003/17/11/2017)
Απαιηούμενα προζόνηα
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα είλαη (αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
κεκνλσκέλνη επηζεσξεηέο) ή Κνηλνπξαμία ή εηαηξεία ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ) θαηόρσλ άδεηαο Γ'
Σάμεο, εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ) κε Γπλαηόηεηά Γηελέξγεηαο Δπηζεσξήζεσλ θηηξίσλ κε
εκπεηξία ζηελ έθδνζε Π.Δ.Α. θαζώο θαη άιιε αληίζηνηρε εκπεηξία ελεξγεηαθώλ κειεηώλ ζε θηίξηα
κεγάιεο επηθάλεηαο κε πνιύπινθεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαηάινγν ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ πνπ έρνπλ
δηελεξγήζεη γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) θαζώο θαη θαηάινγν
άιισλ ελεξγεηαθώλ κειεηώλ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δηαζέηνπλ εκπεηξία ζε ελεξγεηαθέο
επηζεσξήζεηο θηηξίσλ κεγάιεο επηθάλεηαο, θπξίσο ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα, κε πνιύπινθεο
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.
ηα πιαίζηα ηνπ λένπ θαλνληζκνύ ΚΔΝΑΚ 2017 νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ελαξκνληζζνύλ κε
ηελ εθαξκνγή ησλ λεσλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ.
Μεθοδολογία σπηρεζιών Ενεργειακής Επιθεώρηζης και έκδοζης Π.Ε.Α.
Ο θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη, ηα
παξαθάησ:
1. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
2. Σξόπνο πινπνίεζεο/νξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ, πιεξόηεηα/πνηόηεηα παξερόκελσλ ππεξεζηώλ –
παξαδνηέσλ.
3. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο – Οξγάλσζε παξαδνηέσλ.
4.Οκάδα Έξγνπ.
5. ρήκα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ.
6. ηειέρσζε, δηαζεζηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα ηεο νκάδαο έξγνπ.
Σνλίδεηαη όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαληινύληαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζηελ δηάζεζε
κόλν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερώλ. Ο Αλάδνρνο δεζκεύεηαη λα αληαπνθξηζεί ζηνπο όξνπο θαη ηηο
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπεη ε παξνύζα ∆δηαθήξπμή κε όπνηα πξόζζεηε άλζξσπν-πξνζπάζεηα
απαηηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ησλ αλαγθώλ ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ ζπκβαηηθνύ
ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ.
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θνπόο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο είλαη λα δηαζέζεη ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή
ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηαθώλ δεδνκέλσλ, απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ,
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ
αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο, είηε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ δεκνζηόηεηαο-δηάρπζεο.
Σν Ννζνθνκείν ζα δηαζέζεη ζην αλάδνρν όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο νύησο ώζηε
ν επηζεσξεηήο λα ζπιιέμεη πιεζώξα δεδνκέλσλ θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ θηηξηαθώλ
ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.
Καηά ηελ επί ηόπνπ επίζθεςε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ όια ηα
δεδνκέλα πνπ απαηηνύληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ θηεξίνπ, µε
παξάιιειε ρξήζε όζσλ ζηνηρείσλ έρνπλ ζπιιερζεί από ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο θαη ζρέδηα ηνπ
θηεξίνπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα επαιεζεύνληαη, πέξα από ηελ απιή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
θηηξίνπ, δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεινο εμνπιηζκόο γηα ηε κέηξεζε θαη επαιήζεπζε ησλ
δηαθόξσλ παξακέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αθξηβή απνηύπσζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο. Ο ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο εθόζνλ επηζπκεί κπνξεί λα πξνβεί ζε
εμεηδηθεπκέλεο κεηξήζεηο.
Καηά ηελ επηζεώξεζε ηνπ θηεξίνπ ζπκπιεξώλνληαη ηα ηππνπνηεκέλα έληππα ελεξγεηαθήο
επηζεώξεζεο θηεξίνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-4/2017 θαη πεξηιακβάλνπλ όια ηα
δεδνκέλα πνπ απαηηνύληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ θηεξίνπ, θαζώο θαη
άιια ζηνηρεία ησλ θηηξηαθώλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηεξίνπ.
Σα δεδνκέλα ηνπ θηεξίνπ πνπ θαηαγξαθνύλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνπο απαξαίηεηνπο
ππνινγηζκνύο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ.
Ζ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα:














Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (ειεθηξηζκόο, πεηξέιαην, πγξαέξην θ.α)
Πξνζδηνξηζκόο ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο θηεξίνπ.
Απνηύπσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ Θεξκηθώλ δσλώλ
Δπαιήζεπζε ηεο ζύζηαζεο ησλ δνηηθώλ ζηνηρείσλ.
Πξνζδηνξηζκόο ζεξµνθπζηθώλ ηδηνηήησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ
Πξνζδηνξηζκόο ζπληειεζηώλ ζθίαζεο
Πξνζδηνξηζκόο αεξηζκνύ δηείζδπζεο κέζσ ραξακάδσλ
Καηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο - Μνλάδα παξαγσγήο - ∆δίθηπν δηαλνκήο Σεξκαηηθέο κνλάδεο
Καηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ ςύμεο - Μνλάδα παξαγσγήο - ∆δίθηπν δηαλνκήο - Σεξκαηηθέο
κνλάδεο
Καηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ κεραληθνύ αεξηζκνύ.
Καηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (ΕΝΥ)
Καηαγξαθή ζπζηεκάησλ θσηηζκνύ - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο - ∆δηαηάμεηο απηνκαηηζκνύ
Καηαγξαθή δηαηάμεσλ απηόκαηνπ ειέγρνπ.
Σελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό.
Από ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινγηζκώλ πξνθύπηεη ε
ηεθκεξίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ θαη εθδίδεηαη ην Πηζηνπνηεηηθό
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (Π.Δ.Α.)
Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζα παξαδνζνύλ ηα εμήο:



Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (Π.Δ.Α.) κε λέν ΚΔΝΑΚ 2017.
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Φάθεινο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηαθώλ δεδνκέλσλ, απνηειεζκάησλ θαη
ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ.
Έθζεζε ηεθκεξίσζεο ησλ ζπληειεζηώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ Π.Δ.Α
Έθζεζε ηεθκεξίσζεο γηα ηα ελεξγεηαθά νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
ηερληθώλ παξεθβάζεσλ πνπ ζα πξνηαζνύλ.

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηάινγν ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ πνπ έρεη
δηελεξγήζεη γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηη δηαζέηεη εκπεηξία ζε ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ κεγάιεο επηθάλεηαο, θπξίσο
ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα, µε πνιύπινθεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ.
Ο Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θαη ην
επαγγεικαηηθό απόξξεην, αθόκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην Ννζνθνκείν. Ο
ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ μεθηλά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη νινθιεξώλεηαη:
α) εληόο ηεο πξνζεζκίαο εθαηόλ είθνζη 120 εξγάζηκσλ εκεξώλ γηα ηα θηήξηα ηεηξαώξνθν, νίθνο
αδειθώλ,παξαδνζηαθό θαη παξαξηήκαηνο θαη
β) γηα ην νηαώξνθν θηίξην ν ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ ΠΔΑ ζα είλαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απ΄ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δύλαηαη λα παξαηαζεί κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή
ηνπ Αλαδόρνπ θαη κόλν εθόζνλ ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ γηα ηνπο όξνπο ηεο
παξάηαζεο.
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Παράρηημα Β΄: Τπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς

Δπσλπκία εηαηξίαο
Έδξα
ΑΦΚ
Όλνκα πξνζθέξνληνο
ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Γηάξθεηα ηζρύνο
πξνζθνξάο
Τπνγξαθή
θξαγίδα

120 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ.

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληαρζνύλ ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4144/2013 (ΦΔΘ 88 Α)
επί πνηλή απόξξηςεο.
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ
πίλαθα:
α/α
1

Πξνζθεξόκελε
ππεξεζία
Πεξηγξαθή …………

Κνλάδα
Κέηξεζεο

Πνζόηεηα

Σηκή
Κνλάδαο

Κεξηθόύλνιν
(πιένλ ΦΠΑ)

Πνζνζηό
ΦΠΑ

ύλνιν
Θσδηθόο
δαπάλεο Παξαηεξεηεξίνπ
κε ΦΠΑ
Σηκώλ

