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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 05/2021
Αρ. Πρωτ. 11314401/22510-21
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών: Αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
μετατροπής των Γ’, Δ’, Ε’ ορόφων του κτιρίου επί της οδού Λευκάδος 31 και Ευελπίδων 47 σε
εκπαιδευτήριο, με χρήση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1. Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Δ/νση: Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 11251, Αθήνα, Κωδικός NUTS: EL303, Τηλέφωνο: +30 2108203830, Ηλεκτρονική Δ/νση: info@rc.aueb.gr, Διεύθυνση διαδικτύου: http://rc.aueb.gr, Αρμόδιοι
για πληροφορίες Τμήμα Τεχνικών Έργων ΟΠΑ: Μαρία Καροπούλου 210.8203401 mkarop@aueb.gr,
Χρήστος Μιγαδάκης 210.8203720 chmigad@aueb.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη
πρόσβαση, πλήρη και άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης από τη Διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr, όπου δημοσιεύονται και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
http://www.rc.aueb.gr. (τεύχος διακήρυξης, τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, τεύχος συγγραφής
υποχρεώσεων)
3. Τύπος – Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή, ανήκει στη γενική κυβέρνηση, με κύρια δραστηριότητα τη
διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη
του σκοπού του.
4. Κωδικοί CPV: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71220000-6 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού,
71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις κτιρίων.
5. Τόπος παράδοσης: Οι μελέτες θα παραδοθούν στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων του
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Πατησίων 80 - NUTS EL303).
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6. Φύση και Προϋπολογισμός της προμήθειας: Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:
Αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μετατροπής των Γ’, Δ’, Ε’ ορόφων του κτιρίου επί της
οδού Λευκάδος 31 και Ευελπίδων 47 σε εκπαιδευτήριο, με χρήση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Αμοιβών και στη
Συγγραφή υποχρεώσεων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (59.923,08€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 74.304,62€.
7. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται.
8. Χρόνος παράδοσης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των μελετών εντός έξι (6)
μηνών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί
σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού εντός των ορίων της διάρκειας
του έργου, με παράλληλη παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.
9. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
10. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέροντες οικονομικοί φορείς, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό τους
(εάν πρόκειται για μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή σε ένα από τα μέλη τους (εάν πρόκειται
για ενώσεις οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 18 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 19
της διακήρυξης.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 καθώς και της πλήρωσης
των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 19, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 22 της διακήρυξης.
11. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων.
12. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμήςποιότητας (με αξιολόγηση-βαθμολόγηση).
13. Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί δημόσια, στα γραφεία του
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 11251 Αθήνα, 1ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες, λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών covid-19, παρακαλούνται να ενημερώνουν με έγγραφό τους που θα
αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στο πρωτόκολλο του Ειδικού
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14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τηλέφωνο 2108203830) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@rc.aueb.gr την Αναθέτουσα Αρχή για τη
φυσική παρουσία νόμιμου εκπροσώπου τους στη διαδικασία της αποσφράγισης.
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2021.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Οι προσφέροντες/υποψήφιοι οικονομικοί φορείς
υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής»,
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ) ήτοι του ποσού των χιλίων εκατό ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτών
(1.198,46€). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο οριστικός Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει «Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» (πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης), ύψους ίσου
με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής
εκτέλεσης είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.
Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών / διευκρινήσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής
διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του info@rc.aueb.gr , το αργότερο 10 ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση www.rc.aueb.gr.
Ενστάσεις: Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης κα της Διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 29/06/2021
Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): Ναι

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης ΟΠΑ

