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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών
Ενεργειακού Επιθεωρητή για την πιστοποίηση κυλικείων της B΄Βάθμιας Σχολικής
Επιτροπής.
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης
(ΝΠΔΔ), σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 2 της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.
στις 29.6.2017, προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, πιστοποιημένο
ενεργειακό επιθεωρητή, την ενεργειακή επιθεώρηση και τελική πιστοποίηση των
κυλικείων των σχολικών μονάδων της Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
Η διαδικασία αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1013/7.01.14 σε
κάθε χώρο που διατίθεται προς ενοικίαση. Αποτελεί δε υποχρέωση της Σχολικής
Επιτροπής σύμφωνα με τον Ν.4122/ΦΕΚ 42/19.2.2013.
Δικαιούχοι συμμετοχής στην πρόσκληση
Είναι φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών που δραστηριοποιούνται
νόμιμα στην Ελλάδα.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν ό,τι προβλέπεται στον Ν. 4122/2013
για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για την μίσθωση χώρων.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Οικονομική Προσφορά Ενεργειακής Επιθεώρησης και έκδοσης του σχετικού
πιστοποιητικού ανά σχολική μονάδα.
2. Τίτλοι σπουδών, πιστοποίηση ενεργειακού επιθεωρητή.
3. Αποδεικτικά εμπειρίας.
Σημείωση: θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία του αναδόχου στην έκδοση ενεργειακών
πιστοποιητικών κυλικείων σχολικών μονάδων.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται
εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ» επί
του οποίου να αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου έως την18/08/2017 και ώρα 14.00 .
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από
αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τιμής.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης,
στην Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ .
Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν ν’ απευθύνονται τηλέφωνο 20132025909 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής σε χρόνο που θα οριστεί μεταγενέστερα.
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