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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379304-2017:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες
2017/S 185-379304

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Βοτανικός
Αθήνα
11855
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σοφία Λένη
Τηλέφωνο:  +30 2105294904
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sleni@aua.gr 
Φαξ:  +30 2105294907
Κωδικός NUTS: EL303
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.aua.gr

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://tdd.aua.gr/announcements/main
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Ν.Π.Δ.Δ.

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μελέτη κτιρίου νέων αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71200000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:sleni@aua.gr
www.aua.gr
http://tdd.aua.gr/announcements/main
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Η σύμβαση αφορά στην μελέτη κτιρίου συνολικού εμβαδού 587 m² το οποίο θα χρησιμοποιείται ως κτίριο
εκπαίδευσης και θα περιλαμβάνει δύο αμφιθέατρα δυναμικότητας 120 φοιτητών έκαστο καθώς και λοιπούς
βοηθητικούς χώρους. Το κτίριο θα χωροθετηθεί στο βόρειο οικόπεδο του Ιδρύματος. Προβλέπεται επίσης η
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, έκτασης 340 m² περίπου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 837.69 EUR

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
71322000
71321000
71242000
71351100
71300000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΘΗΝΑ.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 241.837,69 EUR (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
91 522,13 EUR για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) — CPV 71200000-0
39 129,70 EUR για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες) — CPV 71322000-1
53 406,84 EUR για μελέτη κατηγορίας 09 (Η/Μ Μελέτες) — CPV 71321000-4
12 758,85 EUR για Τεύχη Δημοπράτησης — CPV 71242000 — 6
10 976,36 EUR για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες) — CPV 71351100-4
2 499,76 EUR για μελέτη Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. — CPV 71300000 — 1
και 31 544,05 EUR για απρόβλεπτες δαπάνες.

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: 241 837.69 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 160
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κατά τις προβλέψεις του ν. 4412/2016 (άρθρο
184).

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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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:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η μελέτη έχει ενταχθεί με κωδικό 2016ΣΜ04600003 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του
Ιδρύματος.

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
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την
εκτέλεση της σύμβασης ήτοι:
Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015 και 2016),
τουλάχιστον ίσο με το 100 % της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της προς ανάθεσης σύμβασης, χωρίς
ΦΠΑ.
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να προκύπτει είτε
αθροιστικά από μέλη της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από ένα μόνο μέλος αυτής.
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Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:
για την περίπτωση 1 του άρθρου 19.2, με την υποβολή αποδεικτικού μέσου που
αναφέρεται στην παράγραφο γ του Μέρους I του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του Ν.
4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 4) του ως άνω νόμου
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η
αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την
εκτέλεση της σύμβασης ήτοι:
Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015 και 2016),
τουλάχιστον ίσο με το 100 % της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της προς ανάθεσης σύμβασης, χωρίς
ΦΠΑ.
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να προκύπτει είτε
αθροιστικά από μέλη της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από ένα μόνο μέλος αυτής.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α)
1. Για την κατηγορία μελέτης 06 τουλάχιστον ένα μελετητή 12ετούς εμπειρίας
2. Για την κατηγορία μελέτης 08 τουλάχιστον ένα μελετητή 12ετούς εμπειρίας
3. Για την κατηγορία μελέτης 09 τουλάχιστον ένα μελετητή 12ετούς εμπειρίας
4. Για την κατηγορία μελέτης 21 τουλάχιστον ένα μελετητή 4ετούς εμπειρίας
(β)
1. Για την κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης όλων των σταδίων
μελέτης (Προμελέτη, Οριστική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης) τουλάχιστον 2 (δύο)
Πανεπιστημιακών — Εκπαιδευτικών Κτιρίων συνολικού εμβαδού 1 000 m² το καθένα, στα οποία να
περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας χώρος Αμφιθεάτρου δυναμικότητας τουλάχιστον 120 ατόμων.
2. Για την κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες), αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης όλων των σταδίων μελέτης
(Προμελέτη, Οριστική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης) τουλάχιστον 2 (δύο) Πανεπιστημιακών
— Εκπαιδευτικών Κτιρίων συνολικού εμβαδού 1 000 m² το καθένα, στα οποία να περιλαμβάνεται τουλάχιστον
ένας χώρος Αμφιθεάτρου δυναμικότητας τουλάχιστον 120 ατόμων.
3. Για την κατηγορία 09 (Η/Μ Μελέτες), αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης όλων των σταδίων μελέτης
(Προμελέτη, Οριστική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης) τουλάχιστον 2 (δύο) Πανεπιστημιακών
— Εκπαιδευτικών Κτιρίων συνολικού εμβαδού 1 000 m² το καθένα, στα οποία να περιλαμβάνεται τουλάχιστον
ένας χώρος Αμφιθεάτρου δυναμικότητας τουλάχιστον 120 ατόμων.
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:
(i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α), οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, με το
Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών προσκομίζοντας πτυχίο κατάταξης στις καλούμενες κατηγορίες και τάξης
της μελέτης, οι δε αλλοδαποί προσφέροντες με
την υποβολή των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο β και στ του Μέρους IΙ
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω
νόμου)
(ii) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β), με την υποβολή αποδεικτικού μέσου που αναφέρεται στην
παράγραφο αii του Μέρους IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του
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Ν. 4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου ), ο δε υποβαλλόμενος κατάλογος θα συμπεριλαμβάνει και
μελέτες που παραδόθηκαν και πριν από την αναφερόμενη στην ως άνω παράγραφο αii τελευταία τριετία. Τίθεται
η τελευταία οκταετία ως μέγιστο όριο.
Αν ο προσφέρων επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προσκομίζει στην αναθέτουσα αρχή
σχετική δέσμευση των φορέων αυτών (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό, κ.α.) ότι θα διαθέσουν στον
προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν,
για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από
την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α)
1. Για την κατηγορία μελέτης 06 τουλάχιστον ένα μελετητή 12ετούς εμπειρίας
2. Για την κατηγορία μελέτης 08 τουλάχιστον ένα μελετητή 12ετούς εμπειρίας
3. Για την κατηγορία μελέτης 09 τουλάχιστον ένα μελετητή 12ετούς εμπειρίας
4. Για την κατηγορία μελέτης 21 τουλάχιστον ένα μελετητή 4ετούς εμπειρίας
(β)
1. Για την κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης όλων των σταδίων
μελέτης (Προμελέτη, Οριστική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης) τουλάχιστον 2 (δύο)
Πανεπιστημιακών — Εκπαιδευτικών Κτιρίων συνολικού εμβαδού 1 000 m² το καθένα, στα οποία να
περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας χώρος Αμφιθεάτρου δυναμικότητας τουλάχιστον 120 ατόμων.
2. Για την κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες), αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης όλων των σταδίων μελέτης
(Προμελέτη, Οριστική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης) τουλάχιστον 2 (δύο) Πανεπιστημιακών
— Εκπαιδευτικών Κτιρίων συνολικού εμβαδού 1 000 m² το καθένα, στα οποία να περιλαμβάνεται τουλάχιστον
ένας χώρος Αμφιθεάτρου δυναμικότητας τουλάχιστον 120 ατόμων.
3. Για την κατηγορία 09 (Η/Μ Μελέτες), αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης όλων των σταδίων μελέτης
(Προμελέτη, Οριστική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης) τουλάχιστον 2 (δύο) Πανεπιστημιακών
— Εκπαιδευτικών Κτιρίων συνολικού εμβαδού 1 000 m² το καθένα, στα οποία να περιλαμβάνεται τουλάχιστον
ένας χώρος Αμφιθεάτρου δυναμικότητας τουλάχιστον 120 ατόμων.
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:
(i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α), οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, με το
Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών προσκομίζοντας πτυχίο κατάταξης στις καλούμενες κατηγορίες και τάξης
της μελέτης, οι δε αλλοδαποί προσφέροντες με
την υποβολή των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο β και στ του Μέρους IΙ
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω
νόμου)
(ii) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β), με την υποβολή αποδεικτικού μέσου που αναφέρεται στην
παράγραφο αii του Μέρους IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του
Ν. 4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου, ο δε υποβαλλόμενος κατάλογος θα συμπεριλαμβάνει και
μελέτες που παραδόθηκαν και πριν από την αναφερόμενη στην ως άνω παράγραφο αii τελευταία τριετία. Τίθεται
η τελευταία οκταετία ως μέγιστο όριο.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
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III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Μελετητές διαφόρων ειδικοτήτων με πτυχία στις εξής κατηγορίες μελετών: αρχιτεκτονικές, στατικές,
ηλεκτρομηχανολογικές και γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες. Και πιο συγκεκριμένα:
α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων
Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών ως εξής:
Κατηγορία μελέτης καλούμενη τάξη πτυχίου
Αρχιτεκτονική ( 06 ) Γ' και άνω
Στατική ( 08 ) Γ' και άνω
Ηλεκτρομηχανολογική ( 09 ) Γ' και άνω
Γεωτεχνική Μελέτη & Έρευνα (21) Α' και άνω
β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016
γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
ή 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 ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η 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: 31/10/2017
Τοπική ώρα: 10:00

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:
Ελληνικά





EE/S S185
27/09/2017
379304-2017-EL

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 7 / 9

27/09/2017 S185
http://ted.europa.eu/TED

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 / 9

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/10/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Αίθουσα Συγκλήτου — 1ος όροφος Κεντρικού Κτιρίου Γ.Π.Α. — Ιερά Οδός
75, 11855 Αθήνα.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τους.

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:
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 4 837 EUR, η οποία
εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. — Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού
Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως
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τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής:
α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. — Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, υπέρ του κυρίου
του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την
οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75
Αθήνα
118 55
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2105294904
Φαξ:  +30 2105294907

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Προδικαστικές Προσφυγές — Ασφαλιστικά Μέτρα
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση λαμβανομένης
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής δικαιούται
προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε
πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει
ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής προδικαστική προσφυγή κατ' αυτής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.
3886/ 2010.
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμόδιου οργάνου, εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν
παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η άσκηση της ως άνω
προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του
ν. 3886/ 2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση
της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται το
προβλεπόμενο παράβολο.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5
του ν. 3886/ 2010 όπως ισχύει.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/09/2017




