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Αρ. Πρωτ: 17124
Ημερομηνία: 30.12.2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)
προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της μελέτης
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ».
Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται
συνολικά σε 106.825,69 € (χωρίς ΦΠΑ), και ειδικότερα αναλύεται:
I.
II.

8.766,16€ για μελέτη κατηγορίας {6}—{Μελέτες Αρχιτεκτονικές}
3.106,53€ για μελέτη κατηγορίας {7}—{Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες }

III.

43.438,36 € για μελέτη κατηγορίας {8}—{Μελέτες Στατικές}

IV.

28.830,48 € για μελέτη κατηγορίας {9}—{Μελέτες Η/Μ}

V.
VI.

1.568,48 € για εκπόνηση ΣΑΥ – ΦΑΥ
7.181,89€ για σύνταξη Τευχών δημοπράτησης

και 13.933,79€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
Η Μελέτη Επικαιροποίησης του Κτιρίου Προσκόπων είναι ενταγμένη στο Τεχνικό
Πρόγραμμα Οικονομικού Έτους 2021 με κωδικό 30.7411.03 και θα γίνει με ιδίους πόρους
και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ
των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 %
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης ύψους 0,02%
υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.
6 του ν. 4412/2016 [η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της
προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης].
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της

πύλης www.promitheus.gov.gr από την Τετάρτη 29-12-2021 και στην ιστοσελίδα της
ΕΕΤΑΑ Α.Ε, .www.eetaa.gr.
A/A Διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : 185819
Αρμόδιοι για επικοινωνία: Xαμηλού Ιωάννα
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-1320-747 και 213-1320-717.
E-mail: xamilou@eetaa.gr, ty@eetaa.gr
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
24/01/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
25/01/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
UΣΒ = UΤΠ * 70% + ΒΟΠ * 30%

όπου UΤΠ η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και ΒΟΠ η βαθμολόγηση της
Οικονομικής Προσφοράς.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

Τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και η σχετική στάθμισή τους, περιγράφονται στην
Αναλυτική Διακήρυξη.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο
σημείο 1 παραπάνω και στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής διακήρυξης και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου

77 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή
νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά
του, σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της Μελέτης.
6. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού
2.136 €.
7. H σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί και το κόστος της μελέτης θα καλυφθούν από ιδίους
πόρους του Δήμου Σάμης (ΚΑΕ: 30.7411.03).
8. Ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται προκαταβολής.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
Για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

