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Α.Μ. :   24/ 30-4-2020 - ΚΑ 15.7413.002 
CPV: 71322000-1 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
εκπόνηζης Μελεηών με ηίηλο: «Μελέηες Αποηίμηζης ηαηικής επάρκειας και ηαηικής 

Δνίζτσζης 7οσ, 11οσ, 17οσ & Διδικού Γημοηικού τολείοσ Αιγάλεω ποσ επλήγηζαν από 
ηον ζειζμό ηης 19-7-19» 

 

ΣΜΗΜΑ Ι : ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Ι.1) ΔΠΧΝΤΜΙΑ , ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΚΑΙ ΗΜΔΙΟ ΔΠΑΦΗ 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΧ, Γιεύθσνζης : Ιερά Οδός 364 & Κάλβοσ , 12243 Αιγάλεω Αηηικής 
(κωδικός NUTS : GR3) 

Τειέθσλν: 213.20.44.832, Φαμ: 210.53.19.742, δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.aigaleo.gr,   
e-mail : egaleo@egaleo.gr . 
 
ημείο επαθής: Γιεύθσνζη Σετνικών Τπηρεζιών, αρμόδια Δ.ΣΙΡΧΝΑ, ηηλ. 
213.20.44.832, email: egaleo@egaleo.gr 
Οη Πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ζην Δήκν Αηγάιεσ, Δ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, Ιεξά Οδόο 364 & 
Κάιβνπ, 122 43 Αηγάιεσ Αηηηθήο, ππόςε αξκόδηαο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. 

 

ΣΜΗΜΑ ΙΙ : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

ΙΙ.1) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ : Ο ηίηινο ηεο Μειέηεο είλαη : «Μελέηες Αποηίμηζης ηαηικής επάρκειας 
και ηαηικής Δνίζτσζης 7οσ , 11οσ, 17οσ & Διδικού Γημοηικού τολείοσ Αιγάλεω ποσ 
επλήγηζαν από ηον ζειζμό ηης 19-7-19» θαη ν ηόπνο ηεο παξνρήο ην ΑΙΓΑΛΔΧ ΑΣΣΙΚΗ. 
 
ΙΙ.1.1 Σύληνκε πεξηγξαθή ηεο Σύκβαζεο (θσδηθόο CPV : 71322000-1 (Υπεξεζίεο εθπόλεζεο 
Τερληθώλ Μειεηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ) . 
 
Αθνξά ζηελ εθπόλεζε Μειεηώλ αποηίμηζης ηης ηαηικής επάρκειας ηοσ 7

οσ
 Γ. , 11

οσ
 Γ. 

και ηοσ σγκροηήμαηος ηοσ  Διδικού Γ., 17
οσ

 Γ., 15
οσ

 & 28
οσ

 Νηπιαγωγείοσ , καθώς 
επίζης και ηην εκπόνηζη ηης ηαηικής Μελέηης Δνιζτύζεων, Δπιζκεσών και 
Δπεμβάζεων ηοσ 7οσ Γ. και ηοσ σγκροηήμαηος ηοσ  Διδικού Γ., 17

οσ
 Γ., 15

οσ
 & 28

οσ
 

Νηπιαγωγείοσ, ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ.ΕΠΕ γηα ηελ έθδνζε ηεο απαηηνύκελεο Οηθνδνκηθήο 
Άδεηαο . 
 
H εθπόλεζε Μειεηώλ ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο/ πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο : 
α) καηηγορία 8 – ηαηικές Μελέηες/Τπηρεζίες   πνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 51.531,91€ εθ 
ησλ νπνίσλ 1.648,47€ γηα ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  
7.729,79€ γηα Απξόβιεπηεο δαπάλεο 
738,30€  γηα Αλαζεώξεζε θαη 
14.400,00€  γηα Φ.Π.Α 24% 
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Η Σύκβαζε θαιύπηεηαη από ηε ζπκθσλία γηα ηηο δεκόζηεο Σπκβάζεηο θαη δελ ζα ιεθζνύλ 
ππόςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο .  
Η Δηάξθεηα ηεο Σύκβαζεο ή Πξνζεζκία εθηέιεζεο : εκαηό  (100) ημερολογιακές ημέρες από 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σύκβαζεο θαη ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ΚΗΜΔΗΣ . 
 

ΣΜΗΜΑ ΙΙΙ Α:  Νομικές , Οικονομικές και Σετνικές πληροθορίες: 
1. Απαιηούμενες Δγγσήζεις  

Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο : 
Η Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ ζα θαηαζέζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α . 

2. Κύριοι όροι τρημαηοδόηηζης και πληρωμής  
Οη Υπεξεζίεο ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ θαη έρνπλ εληαρζεί  ζην 
«Προϋπολογιζμό ηοσ Γήμοσ Αιγάλεω οικονομικού έηοσς 2020» κε ΚΑ 15.7413.002. Η 
θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεη θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 187 ηνπ Ν.4412/2016 . 

3. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ εθπόλεζε αληίζηνηρσλ ηετνικών μελεηών/σπηρεζιών  ησλ 
θαηεγνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12.1 ηεο δηαθήξπμεο. Οη Οηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέιε έλσζεο. Δελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο 
λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο . 
 

ΙΙΙ Β.  1. Οη απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 18 ηνπ ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο Δηαθήξπμεο. Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά – 
απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20.1 ηνπ 
ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο Δηαθήξπμεο ελώ ζην άξζξν 22.1 αλαθέξνληαη ηα απαηηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
 
2. Σην δηαγσληζκό θαινύληαη :  
(α) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα πξνζθνκίδνπλ επηπιένλ ησλ 
δεηνπκέλσλ ζηηο παξαγ. 19.1 & 19.3 Πηπρίν Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηώλ  γηα ηηο αληίζηνηρεο 
θαηεγνξίεο κειεηώλ, σο εμήο:  

1. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο    [8] – Σηαηηθέο Μειέηεο /Υπεξεζίεο . 
 
(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

 
(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ 
Φώξνπ (Ε.Ο.Φ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκό πνπ ε 
ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 
ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο 
ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε  πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ κεηξώνπ. Σηελ 
πεξίπησζε πνπ ρώξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξών, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηεο 
ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο όηη δελ 
ηεξείηαη ηέηνην κεηξών θαη όηη αζθεί ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άξζξνπ 17.1 ηεο αλαιπηηθήο 
Δηαθήξπμεο . 
 
3.Κάζε δηαγσληδόκελνο απαηηείηαη λα θαιύπηεη ζπλνιηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγ.1 & 2 . Κάζε 
κέινο έλσζεο απαηηείηαη λα εκπίπηεη ζε κηα από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 2 θαη λα ζπκκεηέρεη 
 ζε έλα θαη κόλν δηαγσληδόκελν ζρήκα, επη πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο έλσζεο ζηελ νπνία κεηέρεη. 
Η έλσζε ησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο 
θαηεγνξίεο κειεηώλ/ππεξεζηώλ . 

 
2.Κάζε αιινδαπόο δηαγσληδόκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη :  
 
(α) Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο [8],  έλα ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο 12εηούς εκπεηξίαο. 
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(β)  βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα κε ηα νπνία απνδεηθλύνληαη ηα όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19.3 
ηεο Δηαθήξπμεο. 
 
ΣΜΗΜΑ ΙV  

Α:  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Ο δηαγσληζκόο ζα αλαηεζεί κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία θαη θξηηήξην αλάζεζεο εθείλν ηεο «πιένλ 
ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο 
κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα :  

Σετνική Προζθορά (βαρύηηηα 80%) 
 
Τα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο είλαη : 

1. Ο βαζκόο θαηαλόεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηόρσλ ησλ πξνο εθπόλεζε 
κειεηώλ/ππεξεζηώλ  : 30% . 

2. Η πιεξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο των πξνο εθπόλεζε 
κειεηώλ/ππεξεζηώλ  :  40% . 

3. Η νξγαλσηηθή πιεξόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα : 30% . 

Οικονομική Προζθορά (βαρύηηηα 20%) 

Β :  Όροι για ηην παραλαβή ηων ηεστών ηοσ διαγωνιζμού :  

1.Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε , πιήξεο , άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αηγάιεσ  www.aigaleo.gr . Επηζεκαίλεηαη όηη ε 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ζε έληππν πνπ ρνξεγείηαη από ηελ Υπεξεζία ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή. 
2.Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε 31/07/2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 10.00π.κ 
θαηά ηελ νπνία ζα αλνηρηνύλ νη πξνζθνξέο ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Επηηξνπήο 
Δηαγσληζκνύ. Τα έληππα ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

3. Απαηηνύκελνο ρξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ  δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες. 

 

ΣΜΗΜΑ V:  ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο θαηαηίζεληαη ζηελ Αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 6 ηεο Δηαθήξπμεο ήηνη ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Αηγάιεσ. Γηα ην παξαδεθηό 
ηεο άζθεζεο έλζηαζεο , απαηηείηαη κε ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ 
κε ην 1% επη ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο Σύκβαζεο , πνπ  δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν ησλ 
εμαθνζίσλ (600) επξώ  . 

 Ελζηάζεηο κπνξνύλ λα αζθεζνύλ : 

1. Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο : ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) 
εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν 
νηθνλνκηθό θνξέα . 

2. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο : ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη 
πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ . 

 

-Ο- 
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΑΗ6Ω6Ν-ΙΒ2
20PROC007001312 2020-07-09



Κοινοποίηζη: 
1. Σετνικό Δπιμεληηήριο Δλλάδας (ΣΔΔ), Νίθεο 4-10563, Αζήλα, ηει. 210.32.91.20 , θαμ 

210.32.21.772 
2. Αποκενηρωμένη Γιοίκηζη Αηηικής                                                                                                                                    

(Λ. Καηεράθε 56 – 115 25 Αζήλα , Φαμ : 213.2035.700,  Τει : 213.2035.724)          
3. Π.Δ.Γ.Α  (Κόηζηθα 4, 104 34 Αζήλα , Φαμ : 210.36.46.306) 
 
 
 
Δζωηερική Γιανομή: 

1.Επηηξνπή Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ        
2. Δ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
       Με ηην αριθμ. 215/07.07.2020 απόθαζη ηης Οικον. Δπιηροπής (ΑΓΑ: 97ΡΣΧ6Ν-Μ9Χ) 
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