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Παράρτημα Ι  
Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την 

«Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας με Αλλαγή Εταιρίας Παρόχου» 
Αρ. Πρωτ. : 769/ΧΕΝΙΑ/26-08-2020 

 
1.Αντικείμενο Πρότασης  
 
Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “ESTIA II: Rental Accommodation 
Scheme for Asylum Seekers in Athens” προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους 
για την «Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας με Αλλαγή Εταιρίας Παρόχου», στα πλαίσια της 
ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (RFP). 
Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου  έργου μισθώνει :  
α) Διαμερίσματα εντός του νομού Αττικής για τη στέγαση αιτούντων διεθνούς προστασίας. Ο 
αριθμός των διαμερισμάτων  ανέρχεται στον αριθμό των 800 (οκτακοσίων) και δύναται να 
τροποποιηθεί αναλόγως των αναγκών του έργου.   
β) Αποθήκες και γραφεία ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στον αριθμό των 7 (επτά)  και δύναται να 
τροποποιηθεί αναλόγως των αναγκών του έργου 
   
Απαιτούμενες εργασίες : Ζητείται η αλλαγή παρόχου για την ηλεκτροδότηση των 
διαμερισμάτων και ανάληψη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την άμεση μετάβαση 
ανά διαμέρισμα κατόπιν εντολής της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
 
Διευκρινήσεις σχετικά με τις διευθύνσεις των Υπηρεσιών : Οι Υπηρεσίες αφορούν τις 
παρακάτω διευθύνσεις  

 παροχή σε μισθωμένα διαμερίσματα στην Περιφέρεια Αττικής (800 διαμ.) 

 παροχή Νοταρά 37, Αθήνα, ΤΚ: 10683 

 παροχή Ακομινάτου 63-65, Αθήνα, ΤΚ: 10437 

 παροχή Αφοι Γιαννίδη 9 Αθήνα, ΤΚ: 18346 

 παροχή Κουμουνδούρου 35 Αθήνα, ΤΚ: 10437 

 παροχή Μετσόβου 30 και Νοταρά 45, Αθήνα, ΤΚ: 10683 

 παροχή Μετσόβου 32, Αθήνα, ΤΚ: 10683 

  παροχή Μιστριώτου 3-5, Αθήνα, ΤΚ: 11255 
 
Απαιτούμενες Πολιτικές και Διαδικασίες που πρέπει να λάβει υπόψη ο ανάδοχος :  
 

 Να μην απαιτεί τέλος ενεργοποίησης. 

 Να μην απαιτεί καμία επιβάρυνση ή επιπλέον αλλαγή στους υφιστάμενους μετρητές και 

στο δίκτυο. 

 Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται να είναι 5 ημέρες για τα οικιακά τιμολόγια και το πολύ 

ένας μήνας για τα επαγγελματικά, μετά την αποδοχή της αίτησης και υπόκειται στις 

διαδικασίες του Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής. 

 Η αλλαγή του πελάτη θα γίνεται αυτόματα χωρίς διακοπή του ρεύματος αφού ο 

Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για την 

καλή λειτουργία του δικτύου και την αδιάλειπτη τροφοδότηση του συνόλου των 

καταναλωτών, όπως ήταν και πριν. 
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 Να προσφέρει ανταγωνιστικά τιμολόγια των εταιρειών παροχής ενέργειας Γ1, Γ1Ν, Γ21, 

Γ21Β, Γ22, Γ22Β, Γ23, Γ23Β (χαμηλής ή μέσης τάσης), μονοφασικό ή τριφασικό. 

 Να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ή μεταβολής του 

συμβολαίου.  

 
  
2. Χρόνος – Τόπος Υποβολής Προτάσεων Διαγωνισμού 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 11/09/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. , 
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 10683). Προσφορές 
που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα φυλάσσονται σφραγισμένες στο φάκελο του διαγωνισμού. 
  
 
3. Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού - Παροχή Διευκρινήσεων 
 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.nostos.org.gr). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από το Τμήμα Προμηθειών, 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Πρόσκλησης μέχρι την Τετάρτη 09/09/2020 ώρα 14:00 μ.μ. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων 
που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 
 
Οι διευκρινήσεις στα ερωτήματα που θα υποβληθούν θα δοθούν συνολικά και όχι μεμονωμένα 
μέσα στο χρονικό διάστημα που οριοθετείτε από το πέρας της παραπάνω προθεσμίας (Τετάρτη 
09/09/20 ώρα 14:00 μ.μ) και μέχρι την Πέμπτη 10/09/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.  

 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους αυτοτελώς εκτιμώνται ελεύθερα από την 
αναθέτουσα αρχή, ενώ εάν παρέχονται κατόπιν αιτήματος, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
4. Δικαίωμα Συμμετοχής 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

5. Τρόπος Υποβολής Φακέλου Προσφοράς 

Η Πρότασή σας θα πρέπει να ετοιμαστεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα περιλαμβάνει τα εξής 

έγγραφα επί ποινή αποκλεισμού: 

 Τεχνική Προσφορά   
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 Οικονομική Προσφορά   

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 11/ 09/2020 και ώρα 14:00 μ.μ 

στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, επί της οδού Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα, 

ΤΚ 10683. 

Για την υποβολή της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 

υποδείγματα των Παραρτημάτων III,  IV και V αντίστοιχα, επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει δύο (2) εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους με τις ακόλουθες ενδείξεις: 

1. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (με 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

Πιο συγκεκριμένα, ο εξωτερικός ενιαίος φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εκτός από τα 

στοιχεία αλληλογραφίας της εταιρείας σας και την εξής ένδειξη: 

             

Όνομα Εταιρείας/ Διακριτικός Τίτλος/ Διεύθυνση/ Τηλέφωνο 

Υποβολή Πρότασης για «Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με αλλαγή 

εταιρίας παρόχου». 

 (Αρ. Πρωτ. : 769/XENIA/26-08-2020) 

 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

Νοταρά 45 & Μετσόβου 30  
ΤΚ 10683 – Αθήνα 

 
Να μην ανοιχθεί πριν την 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής των Προσφορών, 

Ημερομηνία: Παρασκευή 11/ 09/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στην ανωτέρω διεύθυνση 

έως τις Παρασκευή 11/09/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος 

είναι δυνατό: α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την ανωτέρω 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής, είτε β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με 

οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική 

ημερομηνία. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 

άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. 

Όποια πρόταση παραληφθεί μετά την ως άνω ημερομηνία ή αποσταλεί σε άλλη διεύθυνση θα 

απορρίπτεται, δεν αποσφραγίζεται και κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου θα επιστρέφεται ως 

εκπρόθεσμη. Σε αντίθετη περίπτωση θα φυλάσσεται σφραγισμένη στο φάκελο του διαγωνισμού. 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
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προτάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους αναδόχους. Η παράταση της 

προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα 

οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε απάντηση 

διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο. 

Η Προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει για 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε εντός αυτού του 

διαστήματος να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής του Αναδόχου (εταιρεία/ φορέα). 

Σημειώστε ότι όποια δαπάνη προκύψει για την προετοιμασία της Πρότασής σας και κατά τη 

διάρκεια διαπραγμάτευσης της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου όποιου σχετιζόμενου 

ταξιδιού, δεν αποζημιώνεται ούτε μπορεί να συμπεριληφθεί ως άμεση δαπάνη της παρούσας 

ανάθεσης. 

Αιτήματα διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπ’ όψιν Διεύθυνσης Προμηθειών στην 

ανωτέρω διεύθυνση, στο τηλέφωνο 210 5231966, στο φαξ 210 5221950 και στο e-

mail.nostos.org.gr. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα κοινοποιήσει οποιαδήποτε απάντηση σε 

συγκεκριμένο ερώτημα σε όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις/ φορείς που κάλεσε να υποβάλουν 

πρόταση. 

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε, αποστέλλοντας φαξ στο 210 5221950 ή στο e-

mail.nostos.org.gr αναφορικά με : 

1.  Τη λήψη της παρούσας Αίτησης Υποβολής Πρότασης, και 

2.  Εάν θα υποβάλλετε ή όχι την Πρότασή σας. 

 

6. Περιεχόμενο Πρότασης: 

6.1. Γενικές Οδηγίες 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά 
περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην 
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 
προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
Πρόσκλησης. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της Πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Πρόσκλησης πρέπει 
να είναι σαφείς.  

 

 

 

 

6.2 Τεχνική Προσφορά 
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6.2.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που Υποβάλλονται μαζί με την Τεχνική Προσφορά  

Οι Προσφέροντες, οφείλουν να καταθέσουν επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα δηλώνει ότι: 

 Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

 Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας 

 Δεν έχει προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που   

ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Αφού έλαβε γνώση αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Όρων Σύμβασης της ΕΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ (Βλ. Παράρτημα ΙΙ), οι οποίοι δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή 

τροποποίησης.  

 
2. Φόρμα εγγραφής προμηθευτή (Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) 

 

6.2.2 Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς. 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πρότασής 

σας που πρέπει να παρουσιάζονται συνοπτικά και να είναι δομημένα με την ακόλουθη σειρά 

περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού, τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Προφίλ Εταιρείας 

Μια σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας (ή του φορέα σας) και μια σύντομη αναφορά της 

πρόσφατης εμπειρίας σας ή των έργων παρόμοιας φύσης που έχετε αναλάβει. Θα πρέπει 

επίσης να παρέχετε αναφορές και όσες πληροφορίες θα διευκολύνουν την αξιολόγηση της 

εταιρείας σας/ του φορέα σας ως προς την ουσιαστική αξιοπιστία, την οικονομική και 

διαχειριστική ικανότητα για την παροχή των υπηρεσιών. 

 Κατανόηση των Απαιτήσεων των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων/ θεωριών 

Θα πρέπει να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε υπόθεση/ θεωρία, όπως και σχόλια, στα δεδομένα 
που αναφέρονται στους Όρους Αναφοράς/ Όρους Συμμετοχής, ή όπως αλλιώς εσείς πιστεύετε 
ότι είναι απαραίτητες.  

 Προτεινόμενη προσέγγιση, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και αποτελέσματα/ δείκτες 

 Αναφορά σχολίων ή προτάσεων επί των Όρων Αναφοράς/ Όρων Συμμετοχής, όπως και 
λεπτομερή αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία/ ο φορέας σας θα ανταποκριθεί στους 
Όρους Αναφοράς/ Όρους Συμμετοχής.  

 Πίνακας Συμμόρφωσης Παραρτήματος ΙV (εξομοιώνεται με ρητή και ανέκκλητη δήλωση ότι 

mailto:info@nostos.org.gr
http://www.nostos.org.gr/


 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος  
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83  
Τηλ 2105231966Fax: 210 52 21 950 
Email: info@nostos.org.grWebsite: www.nostos.org.gr 

 

6 
Παράρτημα I : Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής  
 

η εταιρεία αποδέχεται την  πλήρη εκτέλεση και επίβλεψη των απαιτούμενων εργασιών που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV).  

 Επιπλέον, αν προτίθεται να προσφέρει επιπλέον των ζητούμενων εργασιών οφείλει να το 
αναφέρει ρητά και να απαριθμεί αναλυτικά τις επιπλέον παροχές.   

Ο Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτημα IV) θα φέρει την υπογραφή του/ων νόμιμου/ων 
εκπροσώπου/ων και την σφραγίδα του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.  
 
6.3. Τεχνική Προσφορά - Ελάχιστες Απαιτήσεις  
 

1. Να μην απαιτείται τέλος ενεργοποίησης. 
2. Να μην απαιτείται καμία επιβάρυνση ή επιπλέον αλλαγή στους υφιστάμενους μετρητές 

και στο δίκτυο. 
3. Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται να είναι 5 ημέρες για τα οικιακά τιμολόγια και 1 μήνας για 

τα επαγγελματικά. 
4. Η αλλαγή του παρόχου θα γίνεται αυτόματα χωρίς διακοπή του ρεύματος. 
5. Να μην απαιτούνται λοιπές πάγιες χρεώσεις πέρα των δημοτικών, κρατικών κ λοιπών 

τελών-φόρων ως ισχύουν έως σήμερα κι ως ενδεχομένως θα ισχύουν μετά 
τροποποιήσεων αυτών. 
 

*Αναλυτικά βλ. παράρτημα IV. 
 
6.4. Οικονομική Προσφορά  

Για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος V.  

 
Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι σε ευρώ (€). Στην περίπτωση σύνταξης 
των οικονομικών προσφορών σε διαφορετικό νόμισμα, κατά την αξιολόγηση τους θα γίνει η 
μετατροπή σε ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία, προκειμένου για την ίση 
μεταχείριση και αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη 
σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα νόμισμα.  

 
Θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι τιμές των 
προσφερόμενων ειδών χωρίς το ΦΠΑ, προκειμένου για την σύγκριση των τιμών. 

 
Οι τιμές με ΦΠΑ (Συνολική τιμή) επί του συνόλου και ανά τμήμα θα αναφέρονται σε άλλη στήλη 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν προμηθειών και κάθε είδους κρατήσεων, τελών, φόρων καθώς 
και λοιπά κόστη, εφόσον υπάρχουν (καθορίζοντας τη φύση και την κατανομή τους). 
 
Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφής αναφορά στο ποσοστό (%) ΦΠΑ Στις συνολικές τιμές της 
προσφοράς θα περιλαμβάνονται και να εξειδικεύονται τυχόν εκπτώσεις και τα ποσοστά (%) 
αυτών. 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν, επί ποινή αποκλεισμού, το χρόνο ισχύος των 
οικονομικών τους προσφορών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι 
(120) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Η πληρωμή από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα γίνεται κατόπιν της έκδοσης των κατά περίπτωση 
νόμιμων παραστατικών, και την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών που αφορούν στην 

mailto:info@nostos.org.gr
http://www.nostos.org.gr/


 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος  
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83  
Τηλ 2105231966Fax: 210 52 21 950 
Email: info@nostos.org.grWebsite: www.nostos.org.gr 

 

7 
Παράρτημα I : Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής  
 

παράδοση των υλικών, εντός εξήντα (60) ημερών μέσω τραπέζης ή/ και με επιταγή. 
Προκαταβολές δεν γίνονται πριν την παράδοση των προς προμήθεια αγαθών. 

 
Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποζημιώνονται από την 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 
 

Έξοδα που ανακύπτουν κατά την περίοδο προετοιμασίας της προσφοράς δεν αποζημιώνονται 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμπεριληφθούν άμεσα ή έμμεσα στην οικονομική 
προσφορά του υποψηφίου. 

 

 

7.Αξιολόγηση των Προτάσεων 

 

7.1.  Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Οι Τεχνικές Προσφορές θα βαθμολογηθούν με κλίμακα. Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί 
να λάβει ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι 100/100.  Τα κριτήρια αξιολόγησης και η βαθμολογία 
που λαμβάνει το καθένα ορίζεται ως εξής: 

 

1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Παρ. 6.2.1 Τεχνικής Προσφοράς ):  ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 

 

2. Προφίλ Εταιρείας (Παρ. 6.2.2 στοιχείο 1 Τεχνικής Προσφοράς): ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ  

 

3. Κατανόηση των Απαιτήσεων των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων/ 
θεωριών (Παρ. 6.2.2 στοιχείο 2 Τεχνικής Προσφοράς): ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 

 

4.  Προτεινόμενη προσέγγιση, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και αποτελέσματα/ δείκτες 
(Παρ 6.2.2 στοιχείο 3 Τεχνικής Προσφοράς): ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 

 

** Τα στοιχεία 1 έως 4, παρόλο που δεν βαθμολογούνται θα πρέπει να προσκομιστούν 
υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού. 

 

5. Την κάλυψη όλων των εργασιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα 4 της Πρόσκλησης 
(Παρ. 6.2.2 στοιχείο 4 Τεχνικής Προσφοράς):  
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  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Να μην απαιτείται τέλος 
ενεργοποίησης 

ΝΑΙ 20/20 

ΟΧΙ 0/20 

 

2. Να μην απαιτείται καμία 
επιβάρυνση ή επιπλέον 
αλλαγή στους 
υφιστάμενους μετρητές 
και στο δίκτυο  

ΝΑΙ 20/20 

ΟΧΙ 0/20 

 

3. Ο μέγιστος χρόνος που 
απαιτείται να είναι 5 
ημέρες για τα οικιακά 
τιμολόγια και 1 μήνας για 
τα επαγγελματικά 

ΟΙΚΙΑΚΟ  
5 ΗΜΕΡΕΣ 2/10 
4 ΗΜΕΡΕΣ 4/10 
3 ΗΜΕΡΕΣ 6/10 
2 ΗΜΕΡΕΣ 8/10 
1 ΗΜΕΡΑ 10/10 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  
30 ΗΜΕΡΕΣ 2/10 
25 ΗΜΕΡΕΣ 4/10 
20 ΗΜΕΡΕΣ 6/10 
15 ΗΜΕΡΕΣ 8/10 
10 ΗΜΕΡΕΣ 10/10 
 

4. Η αλλαγή του παρόχου 
θα γίνεται αυτόματα χωρίς 
διακοπή του ρεύματος 

ΝΑΙ 20/20 

ΟΧΙ   

1 ΗΜΕΡΑ Διακοπής  16/20 
2 ΗΜΕΡΕΣ 12/20 
3 ΗΜΕΡΕΣ 8/20 
4 ΗΜΕΡΕΣ 4/20 

 
 
5. Να μην απαιτούνται 
πάγιες χρεώσεις πέρα  των 
δημοτικών, κρατικών κ 
λοιπών τελών-φόρων ως 
ισχύουν έως σήμερα κι ως 
ενδεχομένως θα ισχύουν 
μετά τροποποιήσεων 
αυτών  
 
 

ΝΑΙ 10/10 

ΟΧΙ 5/10 

 

5. Λοιπές άλλες χρεώσεις 
 

ΝΑΙ 10/10 

ΟΧΙ 5/10 

 

7.2  Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 
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Η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα 
οικονομική προσφορά, η οποία ανοίχθηκε και συγκρίθηκε με τις υπόλοιπες υποβληθείσες 
προσφορές.    

 

7.3.  Αξιολόγησης Πρότασης στο Σύνολο 

Η ανώτατη βαθμολόγια που μπορεί να λάβει μια Πρόταση συνολικά είναι 1 (π.χ. Πρόταση A: 
Βαθμ/για 0.397, Πρόταση Β: Βαθμ/για 0.675,  Πρόταση Γ: Βαθμ/για 1). Η Τεχνική Προσφορά 
λαμβάνει 0,6 επί του συνόλου ενώ η Οικονομική Προσφορά λαμβάνει 0,4 επί του συνόλου. 

 

Η Τελική Βαθμολογία Πρότασης (TBΠ) υπολογίζεται ως εξής:  

 

ΤΒΠ = (Βαθμολογία TεχΠ Χ 0,6) + (Βαθμολογία ΟικΠ Χ 0,4) 

 

 Η  Βαθμολογία Τεχνικής Προσφορά (TεχΠ)  προκύπτει ως εξής: 

 

ΤεχΠ =  Βαθμολογία α/α 1 + Βαθμολογία α/α 2 + Βαθμολογία α/α 3 + Βαθμολογία α/α 4 + 
Βαθμολογία α/α 5 + Βαθμολογία α/α 6   (βλ. παράρτημα IV) 

 

 Η Βαθμολογία Οικονομική Προσφορά (ΟικΠ) προκύπτει ως εξής: 
 

ΟικΠ=
𝛤1𝑚𝑖𝑛

𝛤1𝛿𝜄𝛼𝛾 
+

𝛤1𝛣 𝑚𝑖𝑛

𝛤1𝛣𝛿𝜄𝛼𝛾
+ {… } +

𝐴𝜆 𝛸𝜌.  𝑚𝑖𝑛

𝐴𝜆 𝛸𝜌.𝛿𝜄𝛼𝛾  
=   

𝜪𝜾𝜿𝜫 𝒎𝒊𝒏

𝜪𝜾𝜿𝜫 𝜹𝜾𝜶𝜸 
 

 
Όπου 

 
 ΟικΠ min: είναι η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά που έχει υποβληθεί  
 

και 
 
OικΠ Διαγ: είναι η Οικονομική Προσφορά του Διαγωνιζόμενου που αξιολογείται  
 

 
 

Παράδειγμα 
 

 Διαγωνιζόμενος Α’:  
 

Τεχνική Προσφορά:  α/α1 : 20 , α/α2 : 20 , α/α3 : 15, α/α4 : 20 , α/α5 : 10 , α/α6 : 5 
 
Οικονομική Προσφορά: €15.000   (min. 10.000€) 

 
 

Συνολική Αξιολόγηση Διαγωνιζόμενου Ά 
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ΤεχΠ = { α/α1 + α/α2 + α/α3 + α/α4 + α/α5 + α/α6 }  /100 = 90/100 = 0,9 

 
ΟικΠ = ΟικΠ min ÷ OικΠ Διαγ = 10.000 ÷ 15.000 = 0,666 

 
ΑΡΑ 

 
ΤΒΠ = (Βαθμολογία TεχΠ Χ 0,6) + (Βαθμολογία ΟικΠ Χ 0,4)=  

(0,9 Χ 0,6) + (0,666 Χ 0,4) = 0,54 + 0,26= 0,80 

 
Σημειώνεται ότι η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν δεσμεύεται να επιλέξει καμία από τις εταιρείες/ τους 
φορείς που υποβάλλουν προτάσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι η σύμβαση θα ανατεθεί 
σύμφωνα με την πρόταση, η οποία θεωρείται πλέον ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες 
του εν λόγω έργου, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι γενικές αρχές της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας και της αποτελεσματικότητας. 
 

 
 
8. Απόρριψη Προσφορών 

 
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις 
κάτωθι περιπτώσεις, επιφυλασσόμενων άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στην 
παρούσα: 

 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρούσας. 
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης 
5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης. 
6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η καθαρή αξία. 

 
9. Δικαίωμα Ματαίωσης 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 
1. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, 
2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης 
 
 

10. Λοιποί Όροι & Πληροφορίες Διαγωνισμού 
 
 
10.1 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ολόκληρη ή μέρος της 

υποβληθείσας προσφοράς κάθε υποψηφίου. 
 
10.2 Χειρόγραφες ή ημιτελείς προσφορές, καθώς και προσφορές που δεν συμμορφώνονται με 

τους όρους του παρόντος διαγωνισμού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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10.3 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
Προσφορών, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους αναδόχους, και σε κάθε 
περίπτωση με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στη διεύθυνση : 
www.nostos.org.gr. Η παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει τροποποίηση 
εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από 
υποψήφιο ανάδοχο. 

 
10.4 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν δεσμεύεται απέναντι σε κανέναν υποψήφιο συμμετέχοντα για 

την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας σε όποιον προσφέρει 
την χαμηλότερη τιμή. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον υποψήφιο του οποίου η 
προσφορά ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του έργου, καθώς και στις αρχές της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

 
10.5 Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει 

από το Δ.Σ. της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή 
ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει 
προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους υποψηφίους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. 

 
10.6 Σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές θα γίνονται μετά την διαβεβαίωση, από το/τα αρμόδιο/α 

για την παραλαβή πρόσωπο/α, ότι τα είδη παρελήφθησαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του παρόντος και κατ’ επέκταση της συναφθείσας σύμβασης 

 
 
11. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας 

 
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση παροχής της 
υπηρεσίας σύμφωνα και με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης η οποία θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.  

 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
παροχή της υπηρεσίας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών, καταρτίζεται με βάση την Προσφορά και την Πρόσκληση και κατισχύει αυτών πλην 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και 
λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. Τυχόν 
υποβολή  σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί 
καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα 
με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, 
θα διέπετε από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσας ούτε των Γενικών Όρων Σύμβασης της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Επίσης 
επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των 
εγγράφων  που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό 
θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Μετά την ενημέρωση του Ανάδοχου, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 εργάσιμων ημερών 
(συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων) ολοκληρώνεται η σύνταξη του εγγράφου της 
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Σύμβασης και από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται εντός 2 ημερών να παραδώσει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση. Στην περίπτωση που 
ο ανάδοχος δεν υπογράψει τη Σύμβαση εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε 
θετικής και αποθετικής της ζημίας. 
 
Κατόπιν της υπογραφής της Σύμβασης και σε διάστημα εντός 5 ημερών, θα πρέπει ο ανάδοχος 
να είναι σε θέση να ξεκινήσει τις απαιτούμενες εργασίες. 

 
 

12. Γενική Επιφύλαξη 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση 
της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και δικαιούται να ακυρώσει τη 
διαδικασία του διαγωνισμού και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για τους 
λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα. 
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