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Παράρτημα 1 : : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας – Σύνταξη Τεχνικής 
Προσφοράς 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την 

«Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος» 
Αρ. Πρωτ. : 207 ΧΕΝΙΑ/ 15-05-2017 

 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Συνοπτική Περιγραφή  
 
Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης φιλοξενίας προσφύγων «XENIA 
APARTMENTS» που  οργανώνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), 
η οποία εντάσσεται στο έργο «ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO ASYLUM 
SEEKERS AND RELOCATION CANDIDATES» προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν 
την πρόταση τους για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος» στα πλαίσια της ανωτέρω 
διαγωνιστικής διαδικασίας «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων(RFP)». Η ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος μισθώνει διαμερίσματα 
εντός του νομού Αττικής για τη στέγαση προσφύγων και την εξυπηρέτηση των αναγκών 
τους. Ο αριθμός των διαμερισμάτων δύναται να ανέλθει στα 150 διαμερίσματα. Επιθυμείτε η 
ηλεκτροδότηση των διαμερισμάτων και ανάληψη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για 
την σύνδεση ανά διαμέρισμα κατόπιν εντολής της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 
 
 
Προϋποθέσεις / Όροι συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού 
 

1. Άδεια παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας 
2. Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

σε ισχύ. 
3. Άδεια λειτουργίας Μονάδας Κατανεμημένης Ηλεκτροπαραγωγής από τον 

Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
4. Αποδεικτικό Εγγραφής στο μητρώο Συναλλαγών του Λειτουργού της Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ Α.Ε) 
5. Πιστοποιητικό ISO 9001: 2008 ή ισοδύναμο σχετικό με Σύστημα διαχείρισης 

Ποιότητας 
6. Πιστοποιητικό OHSAS 18001: 2007  ή ισοδύναμο σχετικό με σύστημα διαχείρισης 

Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. 
7. Πιστοποιητικό ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο σχετικό με το Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  
8. Συμπληρωμένη τη Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή, του Παραρτήματος 4. 
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή 

τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους του 
παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων των «Όρων και Προϋποθέσεων 
Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ» του Παραρτήματος 5 και 
συγκεκριμένα ότι η διεκπεραίωση του αιτήματος θα γίνεται σε μια (1) εργάσιμη 
ημέρα καθώς και ότι η σύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιείται το 
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αργότερο σε επτά (7) εργάσιμες μέρες από την ημέρα της διεκπεραίωσης του 
αιτήματος. 

 
 

 
Λοιποί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πρότασής σας πρέπει να παρουσιάζονται συνοπτικά και να 
είναι δομημένα με την ακόλουθη σειρά περιλαμβάνοντας, αλλά όχι αποκλειστικά, τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Περιγραφή της Εταιρείας σας και των Αντικειμένων της 
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. 

2. Ιδανικοί Χρόνοι Απόκρισης/ Εκτέλεσης Σύνδεσης από τον Προμηθευτή. Θα 
αξιολογηθεί η δυνατότητα του προμηθευτή να ανταποκρίνεται άμεσα για την 
ηλεκτροδότηση κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Οι ιδανικοί 
χρόνοι απόκρισης, είναι :  
α) διεκπεραίωση του αιτήματος θα γίνεται σε μια (1) εργάσιμη ημέρα από την 
παραγγελία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ,  

β) η σύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιείται το αργότερο σε επτά (7) 
εργάσιμες μέρες από την ημέρα της διεκπεραίωσης του αιτήματος. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει απαραιτήτως να περιγράψουν/ αναφέρουν τους 
χρόνους ανταπόκρισης της εταιρείας τους στα ανωτέρω ζητήματα. 

3. Δήλωση Απαιτούμενων στοιχείων για την υποβολή σύνδεσης και 
ηλεκτροδότησης των διαμερισμάτων από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.  
Στην πρόταση σας θα πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την σύνταξη του φακέλου του ως προς ηλεκτροδότησή 
διαμερίσματος. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να αναγράψει στην πρότασή 
του δικαιολογητικά που χρειάζεται να του προσκομιστούν από την ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ για την σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ανά διαμέρισμα. 

4. Μεταφορά / μεταβίβαση μετρητή στα στοιχεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 
Θα πρέπει τα στοιχεία του του μετρητή να είναι απαραιτήτως στα στοιχεία της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Ως εκ τούτου τα τιμολόγια/λογαριασμοί θα πρέπει 
απαραιτήτως να εκδίδονται στα στοιχεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ και να 
αποστέλλονται στα κεντρικά γραφεία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

5. Αριθμός Συνδέσεων. Ο αριθμός των συνδέσεων πρόκειται να ανέλθει σε 150 

συνδέσεις, όσα υπολογίζονται να είναι και τα διαμερίσματα.  

6. Αύξηση του αριθμού των συμβάσεων. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κι 

εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, δύναται να αυξηθεί ο 

αριθμός των προς ηλεκτροδότησή διαμερισμάτων.  

7. Εν γένει, να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος συνεργασίας που προτείνει ο 
υποψήφιος προμηθευτής. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των Προτάσεων / Προσφορών θα είναι: 

 Κατά πόσο η προσέγγιση της Πρότασης ανταποκρίνεται στο Αντικείμενο της 
Προμήθειας/ Προδιαγραφές. 

  Η δυνατότητα απόκρισης στους χρόνους διεκπεραίωσης. 
 Η δυνατότητα απόκρισης στους χρόνους ηλεκτροδότησης. 

 
Η πρότασή σας δύναται να αποτελέσει τη βάση για μία σύμβαση ανάμεσα στην εταιρεία σας 
και της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 
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