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«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 1ο & 2ο ΣΤΑΔΙΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, «ΗΛΕΚΤΡΑ», ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΣΥΓΓΟΥ 165,
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Μ.Τ.Π.Υ.,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
37.200,00
€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%».

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης, για
την υποβολή αίτησης στο 1ο & 2ο Στάδιο Ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την
ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 165 (5
όροφοι), ιδιοκτησίας του.
-

Ο Προϋπολογισμός για την παροχή υποστήριξης στην υποβολή Αίτησης στο 1ο Στάδιο Ένταξης
του προγράμματος χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων
«ΗΛΕΚΤΡΑ», για το ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 165 (5 όροφοι), ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ.,
ανέρχεται στις 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

-

Ο Προϋπολογισμός για την παροχή υποστήριξης στην υποβολή δικαιολογητικών στο 2ο Στάδιο
Ένταξης του προγράμματος χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων
«ΗΛΕΚΤΡΑ», για το ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 165 (5 όροφοι), ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ.,
ανέρχεται στις 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Αυτοτελής ανεξάρτητη ιδιοκτησία πέντε (5) ορόφων γραφείων στην Λεωφόρο Συγγρού 165,
συνολικής μεικτής επιφάνειας περίπου Ε = 2.500 μ2. Το κτίριο έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο
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σκυρόδεμα, και κατασκευάστηκε το 1978. Διαθέτει, σύστημα πυρόσβεσης μέσω πυροσβεστικών
φωλεών και φορητών

μέσων, σύστημα πυρανίχνευσης μέσω ανιχνευτών καπνού, σύστημα

κλιματισμού – αερισμού με λέβητα κεντρικής θέρμανσης και ψυκτικό συγκρότημα.
Για το πιο πάνω ακίνητο έχει εκδοθεί πρόσφατα Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτηρίου.
Το ισόγειο και το υπόγειο του κτιρίου δεν είναι ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ. και αποτελεί άλλη ανεξάρτητη
αυτοτελή ιδιοκτησία.
1.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την κατάθεση οικονομικών προσφορών, δικαίωμα συμμετοχής έχουν διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι
Μηχανικοί, εργολήπτες δημοσίων έργων και γραφεία μελετών, που έχουν την αντίστοιχη εμπειρία
σχετικά με την παροχή υποστήριξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.1 του παρόντος εντύπου.
1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο
του Μ.Τ.Π.Υ. (Ισόγειο κτηρίου επί της οδού Λυκούργου 12, Αθήνα, Τ.Κ. 10551) μέχρι την Τρίτη 18
Οκτωβρίου 2022 σφραγισμένο Φάκελο που θα αναγράφει τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία
φυσικού ή νομικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, Α.Φ.Μ.) και θα απευθύνεται στο
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων αναφέροντας τον τίτλο: «OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 1ο & 2ο ΣΤΑΔΙΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ», ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΣΥΓΓΟΥ 165,
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Μ.Τ.Π.Υ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

37.200,00

€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%».
Ο πιο πάνω φάκελος θα περιλαμβάνει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού:
1.4.1 Tο παρόν έντυπο «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα σε κάθε σελίδα και συμπληρωμένη
ιδιοχείρως η Οικονομική του Προσφορά (σφραγίδα συμμετέχοντα και ποσό ανά στάδιο στη τελευταία
σελίδα του παρόντος εντύπου).
1.4.2 Βεβαίωση ή πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα με το οποίο να πιστοποιείται η ιδιότητά του
συμμετέχοντα στην κατάθεση προσφορών (Διπλωματούχος ή πτυχιούχος Μηχανικός, ΕΔΕ, εταιρεία
κ.λ.π.).
1.4.3 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα (Άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) προς το Μετοχικό Ταμείο
Πολιτικών Υπαλλήλων, στην οποία θα αναγράφεται, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που
έχουν τεθεί στην παρούσα πρόσκληση, έχοντας λάβει υπόψη τους χώρους του ακινήτου για το οποίο
θα γίνει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ».
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1.4.4 Υπεύθυνη δήλωση περί εκτέλεσης δύο τουλάχιστον παρόμοιων υπηρεσιών σε ακίνητα του
δημοσίου με αναφορά σε αυτά.
Οι πιο πάνω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής
του συμμετέχοντα από αρμόδια δημόσια αρχή ή ψηφιακά (www.gov.gr).
Επισημαίνεται ότι η έγκαιρη άφιξη των φακέλων συμμετοχής στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντα.
1.5

Η σύμβαση θα ανατεθεί σε εκείνον τον συμμετέχοντα, ο οποίος θα προσφέρει τη συνολική
χαμηλότερη τιμή (Στάδιο 1 και Στάδιο 2), με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες
συμφωνούν με το αντικείμενο της πρόσκλησης που περιγράφονται στην παράγραφο 2.

1.6

Πληροφορίες για το ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 165 (5 όροφοι), ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ.,
παρεχόμενα στοιχεία και συνεννόηση για επίσκεψη στο πιο πάνω ακίνητο, θα δίνονται από τη
Τεχνική Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ. (κ. Παναγιώτης Γκιόκας τηλ. 2131500117 και κα Βενετία
Στασινοπούλου, τηλ. 2131500114) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και μέσω email στο
mtpytd@mtpy.gr.
Η παραλαβή των εντύπων «ΟΡΟΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» καθώς και των διαθέσιμων στοιχείων του ακινήτου μπορεί να
γίνει είτε από το Μ.Τ.Π.Υ. (Λυκούργου 12, 10551 Αθήνα, 6ος όροφος, Τμήμα Τεχνικής
Υπηρεσίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες), είτε από την ιστοσελίδα του Ταμείου www.mtpy.gr.
1.7 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα
10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΜΤΠΥ, 6ος όροφος, στο κτήριο επί της οδού
Λυκούργου 12 10551 Αθήνα, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η εμπρόθεσμη υποβολή προσφορών θα γίνεται απαραίτητα στο Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ., στο
ισόγειο του κτηρίου επί της οδού Λυκούργου 12 10551 Αθήνα μέχρι το αργότερο την Τρίτη 18
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ

2.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών αφορά στην υπηρεσία του θέματος, για την
υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση
δημοσίων κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ» (ΦΕΚ 4813/Β’/12-9-2022). Η πιο πάνω υπηρεσία θα ανατεθεί στον
συμμετέχοντα που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή.
Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, οι υποψήφιοι συμμετέχοντες, θα πρέπει να δύνανται να
παρέχουν υποστήριξη στις διαδικασίες και απαιτήσεις της υποβολής των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για το κτήριο του θέματος, στο πιο πάνω πρόγραμμα, εφόσον θεωρούν ότι τηρούνται
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οι προϋποθέσεις ένταξης του, μέσω της ιστοσελίδας http://hlektra.gov.gr. Η διαδικασία υποβολής της
Αίτησης Ένταξης στο πιο πάνω Πρόγραμμα, θα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια.
Κατά το πρώτο στάδιο υποβολής της Αίτησης Ένταξης, ο αιτών θα πρέπει να δηλώσει τον
προϋπολογισμό που θεωρεί ότι απαιτείται για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτηρίων του και να
αναρτήσει τα πιο κάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά :
Α. Έκδοση δικαιολογητικών και διοικητικών εγγράφων/στοιχείων 1ουΣταδίου Ένταξης :
Ισχύουσα προθεσμία : Νοέμβριος 2022
1.

Έλεγχο και τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώς βάσει του Προγράμματος

2.

Έλεγχο και τεκμηρίωση νομιμοποιητικών εγγράφων του κτιρίου βάσει του Προγράμματος

3.

Αποδεικτικό Έγγραφο ή βεβαίωση ότι το κτίριο (υποέργο) δεν είχε χαρακτηριστεί ότι υπόκειται
σε καθεστώς ριζικής ανακαίνισης

4.

Στοιχεία Αρμοδιότητας του υποψήφιου Δικαιούχου για την Αίτηση Ένταξης

5.

Στοιχεία και Σχέδιο Απόφασης αρμόδιου οργάνου για την Αίτηση Ένταξης

6.

Περιγραφή Σχήματος Χρηματοδότησης και σχετικό Σχέδιο Απόφαση

7.

Έκδοση Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου του επιλεγμένου κτιρίου

8.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του επιλεγμένου Κτιρίου (Π.Ε.Α)

9.

Προμελέτη-Προϋπολογισμός

10.

Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου (Α’ Ενεργειακός έλεγχος)

11.

Υποβολή Αίτησης 1ου Σταδίου

Εφόσον η πιο πάνω αίτηση ένταξης, γίνει αποδεκτή τότε ο αιτών δύναται να προχωρήσει στο δεύτερο
στάδιο υποβολής των πιο κάτω απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Β. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου κι έκδοση διοικητικών εγγράφων/στοιχείων 2ου Σταδίου
Ένταξης:
Προθεσμία : Απρίλιος 2023
1.

Ανάληψη Καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής από άλλο Φορέα (εφ’ όσον απαιτηθεί)

2.

Αποδεικτικό Έγγραφο μη ένταξης σε κάποιο άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για το/τα
κτίριο/α της Αίτησης

3.

Έκθεση Σκοπιμότητας

4.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

5.

Τεύχη Δημοπράτησης (για το τεχνικό αντικείμενο απαιτείται η στενή συνεργασία με τους
μελετητές που θα αναλάβουν τις μελέτες εφαρμογής)

6.

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών

7.

Εγκριτικές αποφάσεις τευχών Δημοπράτησης

8.

Στοιχεία για τη Διοικητική και Επιχειρησιακή επάρκεια του υποψήφιου Δικαιούχου

9.

Στοιχεία για τη Χρηματοοικονομική Ικανότητα του υποψήφιου Δικαιούχου (εφόσον απαιτηθεί)

10.

Λίστα ελέγχου ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης
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11.

Αιτιολόγηση των τιμών των Δεικτών Παρακολούθησης

12.

Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Έργου

Τα κτήρια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», θα πρέπει μετά τις κατάλληλες
παρεμβάσεις να πετύχουν αποδεδειγμένη αναβάθμιση τους στην ενεργειακή κλάση Β, σύμφωνα με το
άρθρο 10 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), παράλληλα με την επίτευξη,
κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες
λειτουργίας των τεχνικών συστημάτων του και 30% μείωση των εκπομπών ρύπων, σε σχέση με την
πρότερη κατάταξή τους σε ενεργειακή κλάση και λειτουργία τους σε συνδυασμό με την διασφάλιση
ότι δεν προκύπτει περιβαλλοντική επιβάρυνση από την υιοθέτηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων του
Προγράμματος.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει όπως ισχύει σήμερα, έως το
τέλος του Νοεμβρίου 2022 ή μέχρις εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων συνολικού προϋπολογισμού
670 εκατ. Ευρώ (όποιο συμβεί πρώτο) και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, την υποβολή
της Τεχνικής Μελέτης των προτεινόμενων επεμβάσεων σε στάδιο προμελέτης και την ανάλυση
κόστους των προτεινόμενων επεμβάσεων – εργασιών (εκτίμηση προϋπολογισμού).
Η υποβολή Τεχνικών Μελετών των προτεινόμενων επεμβάσεων θα πρέπει να γίνει όπως ισχύει
σήμερα, έως το τέλος του Απριλίου 2023 σε στάδιο μελέτης εφαρμογής και οι υποβαλλόμενες
Τεχνικές Μελέτες θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και να
συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις. Το κόστος των προτεινόμενων επεμβάσεων
θα αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό των εγκεκριμένων Τεχνικών Μελετών, ο οποίος συντάσσεται
σύμφωνα με τις αναλυτικές προμετρήσεις εργασιών και τηρεί τον ισχύοντα Κανονισμό Περιγραφικών
Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων.
Ο ανάδοχος της παροχής υποστήριξης στην υποβολή αίτησης για το 1ο & 2ο στάδιο ένταξης στο
πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, «ΗΛΕΚΤΡΑ», για το κτίριο επί
της Λ. Συγγρού 165, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ. θα αναλάβει την έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων
αιτήσεων και την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τα δύο στάδια ένταξης.
Επιπλέον ο πιο πάνω ανάδοχος θα αναλάβει:
Α. Τον Συντονισμό Εργασιών
Συντονισμό ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΔΕΠΕΑ, ΚΑΠΕ,
Ενεργειακό Επιθεωρητή, Μελετητές κ.α) για την προετοιμασία υποβολής της Αίτησης στο
Πρόγραμμα.
Β. Την Οργάνωση Φακέλου
Συγκρότηση Φακέλου Υποβολής στοιχείων, εγγράφων - δικαιολογητικών για το 1ο& 2ο Στάδιο
Υποβολής Ένταξης, συμπεριλαμβανόμενης της σύνταξης όλων των προμελετών, μελετών,
προϋπολογισμών, ενεργειακών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών, εκθέσεων σκοπιμότητας,
χρονοδιαγραμμάτων και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την πληρότητα των φακέλων υποβολής).
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Γ. Υποβολή Αίτησης 1ου Σταδίου
Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης 1ου Σταδίου με πληρότητα φακέλου.
Δ. Υποβολή αίτησης 2ου Σταδίου
Εφόσον η αίτηση του 1ου Σταδίου γίνει αποδεκτή, εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης 2ου Σταδίου με
πληρότητα φακέλου.
Η συνολική διάρκεια της υλοποίησης της εν λόγω υποστήριξης θα διαρκέσει μέχρι το πέρας του
προγράμματος ένταξης και των πιθανών παρατάσεών του.

3.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
Όπως γενικά

οι τιμές που αφορούν στην σύμβαση να

περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες

(άμεσες και έμμεσες) που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση
του.
Ουδεμία ιδιαίτερη αμοιβή ή προσαύξηση της συμβατικής αμοιβής προβλέπεται για ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΛΟΓΟ.
Nα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, για το προσωπικό του και τους τρίτους κατά την είσοδο στα υπό έλεγχο ακίνητα,
να τηρεί αυστηρά τις υφιστάµενες αστυνοµικές κ.λ.π. διατάξεις και να διαθέτει όλα τα αναγκαία µέσα,
εργαλεία κ.λ.π. για την ασφαλή εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Ουδεµία πρόσθετη αµοιβή ή
προσαύξηση προβλέπεται για τα ανωτέρω. Το Μ.Τ.Π.Υ. δεν φέρει καμία ποινική και αστική ευθύνη
για οποιοδήποτε ατύχημα, ζηµία, φθορά ή βλάβη που µπορεί να συµβεί κατά την εκτέλεση των πάσης
φύσεως εργασιών, τόσο στο προσωπικό αυτού, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείµενα.
Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να
αποκαθιστά µε δαπάνες του κάθε ζηµία, φθορά, βλάβη ή ατύχηµα σε πρόσωπα ή πράγµατα γενικώς
που θα συµβούν.
4.- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διάρκεια εκτέλεσης των πιο πάνω υπηρεσιών για το ακίνητο του Μ.Τ.Π.Υ που αφορά στο

1ο

Στάδιο ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», ορίζεται στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης έως και την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για το 1ο Στάδιο ένταξης, που σήμερα έχει
καταληκτική περίοδο έως το τέλος Νοεμβρίου 2022. (ΦΕΚ 4813/Β’/12-9-2022).
Σε περίπτωση παράτασης για την υποβολή της πιο πάνω αίτησης ένταξης στο 1ο Στάδιο του
Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», η διάρκεια εκτέλεσης των αντίστοιχων υπηρεσιών υποστήριξης, θα
παραταθεί εάν απαιτείται.
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Η διάρκεια εκτέλεσης των πιο πάνω υπηρεσιών για το ακίνητο του Μ.Τ.Π.Υ, που αφορά στο

2ο

Στάδιο ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», ορίζεται στο χρονικό διάστημα από το πέρας της
υποβολής της αίτησης για το 1ο Στάδιο ένταξης έως και την εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών ένταξης στο 2ο Στάδιο του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» που σήμερα έχει
καταληκτική περίοδο έως το τέλος Απριλίου 2023.
Σε περίπτωση παράτασης για την υποβολή των πιο πάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών στο 2ο
Στάδιο ένταξης, η διάρκεια εκτέλεσης των αντίστοιχων υπηρεσιών υποστήριξης, θα παραταθεί εάν
απαιτείται.

5.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση του κάθε Σταδίου ένταξης
στο Προγράμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», υποβάλλοντας έγγραφο στο Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ., περί
ολοκλήρωσής τους και προσκομίζοντας τα αντίστοιχα στοιχεία που το αποδεικνύουν.

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Με απόφαση του, το Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ, μετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής,
έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν
αυτός δεν εκπληρώνει είτε μερικώς είτε πλήρως

τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει

ουσιώδεις όρους της σύµβασης.
Σε

περίπτωση

παραδοτέων,

το

πληµµελούς
Μ.Τ.Π.Υ.

εκτέλεσης

διατηρεί

το

των

δικαίωµα

πιο
µη

πάνω

καταβολής

υπηρεσιών
µέρους

ή

όλης

και
της

αποζηµίωσης που αφορά σε αυτές, µετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής.
Σε περίπτωση που

οι παρεχόµενες υπηρεσίες και παραδοτέα, κατατεθούν στο Ταμείο

από

υπαιτιότητα του Αναδόχου εκπρόθεσμα, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθ.218
του Ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

8. – ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του/των αναδόχου θα γίνει εντός του 2023 και για τα δύο ανωτέρω Στάδια 1 και 2 ως
ακολούθως:
Μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των πιο πάνω υπηρεσιών ανά Στάδιο του Προγράμματος
«ΗΛΕΚΤΡΑ», από την Τεχνική Υπηρεσία του Ταμείου και την έκδοση του/των σχετικού/των
παραστατικού/ων, θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό της προσφερόμενης δαπάνης για κάθε
Στάδιο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ειδικότερα :
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8.1 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Σταδίου 1, με προϋπολογισμό 16.000,00 πλέον ΦΠΑ.
8.2 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Σταδίου 2 με προϋπολογισμό 14.000,00 πλέον ΦΠΑ.
αφαιρουμένων των πιο κάτω κρατήσεων:
α) Για φόρο παροχής υπηρεσιών επί της αξίας του τιμολογίου προ ΦΠΑ (20% για ελεύθερους
επαγγελματίες ή 8 % για εταιρείες).
β) 0,07 % πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011, υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων, Συμβάσεων,
γ) 0,06 % πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.350 του Ν.4412/2016,
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π).
καθώς όποια άλλη ήθελε τροποποιηθεί, επιβληθεί η προκύψει μέχρι την ώρα της καταβολής της
αξίας.
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9. - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΟ
Μ.Τ.Π.Υ.

Κτήριο επί της

ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

24% (€)

ΔΑΠΑΝΗΣ (€)

1ο

Λ. Συγγρού 165

2ο
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η συνολική προσφερόμενη δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη
σύμβαση
σύμφωνα
με
τον
πιο
πάνω
πίνακα
ανέρχεται
στο
ποσό
των……………………………………………………………………... Ευρώ (ολογράφως), (……………………………….€)
(αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η υποβολή της παρούσας προσφοράς συνεπάγεται και προϋποθέτει ότι ο προσφέρων, έλαβε
γνώση των απαιτήσεων, των συνθηκών του έργου και ουδεμία αξίωση ως προς το θέμα αυτό έχει
από το Μ.Τ.Π.Υ.
Αθήνα …………………………
Ο προσφέρων

(Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα)
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