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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S08/032022

Κωδικοί CPV: 71700000-5 - Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου

1.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε. (εφεξής ΕΔΑ
Αττικής), Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, 14123, Λυκόβρυση, Στοιχεία
Επικοινωνίας: Σπύρος Γιαννάτος, τηλ: 2130882000, φαξ: 2130882050, E-mail:
s.giannatos@edaattikis.gr.
2.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΣ

2.1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Παροχή υπηρεσιών ελέγχου μελετών
εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίων.
2.2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης χρονικής διάρκειας
έξι (6) μηνών.
2.3. Τόπος Εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής.
3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

3.1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται σε 190.000,00€, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
3.2. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΔΑ Αττικής Μ.Α.Ε..
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Ανάδοχος θα κηρυχθεί ο οικονομικός φορέας ο οποίος
θα προσφέρει τη χαμηλότερη τελική τιμή προσφοράς, όπως αναλυτικά ορίζεται στο
Παράρτημα IΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της Διακήρυξης.
4.2. Η ΕΔΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του φυσικού αντικειμένου, και ως εκ
τούτου του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος, σε ποσοστό έως 20%.
5.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

5.1. Για την διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης,
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4 της Διακήρυξης.
5.2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση της
ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα
345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
5.3. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις
συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση
προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία εκτελείται
εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου
205Α του ν. 4412/2016.
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6.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1. 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, 5, 6 και 7
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.
6.2.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6.3
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον.
6.4
Νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται
να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας υποψηφιότητες, μπορεί δηλαδή είτε να
υποβάλει Προσφορά αυτοτελώς είτε μόνο ως μέλος μίας και μόνο Κοινοπραξίας. Σε
αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό τόσο τα ίδια τα νομικά
πρόσωπα όσο και τα σχήματα στα οποία συμμετέχουν.
7.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

7.1. 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του
Αναθέτοντος Φορέα αρχής https://edaattikis.gr/ - Διαγωνισμοί.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
7.2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, δηλαδή έως την όγδοη (8η) ημέρα πριν από
την τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών, ήτοι 04/05/2022, ο Αναθέτων
Φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, το αργότερο μέχρι την 06/05/2022.
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια
προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης
προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι
υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη
ηλεκτρονικό χώρο.
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8.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΣ

8.1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 12/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.
8.2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
17/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
8.3. Η προσφορά πρέπει να ισχύει για έξι (6) μήνες από την από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην
Ελληνική Γλώσσα.
9.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

9.1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302
του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
Τριών Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (3.800,00€).
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.
9.2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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