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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200152-2018:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Newcastle upon Tyne: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες
2018/S 089-200152
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Newcastle City Council
Newcastle upon Tyne
NE1 8QH
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Linzi McMeekin
Τηλέφωνο: +44 1912115870
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Corporate.Procurement.Team@newcastle.gov.uk
Κωδικός NUTS: UKC22
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.nepoportal.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.nepoportal.org
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.nepoportal.org
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.nepoportal.org

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
006077 — SME Energy Audits, Business Support and Data Analysis Provider

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71314000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Newcastle City Council has a requirement to appoint a single provider to work with SMEs to provide energy
audits and efficiency advice; temporary energy consumption monitoring equipment and analysis, and grant
application support.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 370 000.00 GBP

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKC

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Newcastle City Council has a requirement to appoint a single provider to work with SMEs to provide energy
audits and efficiency advice; temporary energy consumption monitoring equipment and analysis, and grant
application support.The Business Energy Efficiency Support (BEES) Project will provide an intensive, energy
efficiency support programme for 250 SMEs in the North East.
The project, part-funded by the European Regional Development Fund (subject to final approval), will be
delivered over a 3-year period and will be led by Newcastle City Council on behalf of 5 Local Authorities
(Gateshead, Newcastle upon Tyne, Northumberland, North Tyneside, and Sunderland).
The initial stage of the project will enable eligible SMEs to undergo a full energy audit, leading to a customised
and holistic energy efficiency plan, incorporating measures to reduce energy costs and carbon emissions.
There is a further stage where SMEs can apply for a grant (subject to eligibility) in order to part fund the
installation of energy efficiency measures. The provider will be expected to support the SME to apply for the
grant. Following the submission of the grant applications, the process will be delivered by the local authorities,
ARCH (Development company providing business support in Northumberland) and the BEES project team.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 370 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 32
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου: European Regional Development Fund England Operational Programme 2014 to 2020
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Συμπληρωματικές πληροφορίες
The award of this Contract will be subject to Newcastle City Council securing grant funding from the European
Regional Development Fund (ERDF). If the Council is not successful in it's application for ERDF funding, the
Contract will not be awarded.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
The Contracting Authority reserves the right to require deposits, guarantees, bonds, insurance, or any other
form of appropriate security. Details to be provided in the Invitation to Tender.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/06/2018
Τοπική ώρα: 17:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 3 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
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Ημερομηνία: 26/06/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
The Public Contracts Regulations 2015 provide aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm
by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).
Newcastle upon Tyne
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/05/2018
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