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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ
Ν. 4412/2016-Α147)
1. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει την ανάθεση της
μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον
Παρθενώνα» με προεκτιμώμενη αμοιβή 120.967,74 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
2. Το αντικείμενο της μελέτης ανήκει στην κατηγορία :
CPV

71351811-1
(Τοπογραφικές μελέτες
αρχαιολογικών χώρων)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ(€)

16

Μελέτες
Τοπογραφίας

105.189,34

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (15%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ

15.778,40
120.967,74

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Έντυπο
Οικονομικής προσφοράς, Τεύχος Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας, Προεκτιμώμενης
Αμοιβής) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα
www.ysma.gr
Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη
σύναψη Δημόσιας Σύμβασης κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.
Πληροφορίες : Διονυσία Μαυρομάτη, τηλέφωνο 210 3243427 , FAX επικοινωνίας
210 3251620, e-mail: ysma@culture.gr.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η Πέμπτη 7
Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 πμ.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται
ανωτέρω 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.
6. 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 και πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή
Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Γ ή Δ ή Ε. 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.
7. Κάθε προσφέρων απαιτείται επίσης να διαθέτει κατά την τελευταία τριετία ετήσιο
κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
8. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α) Τουλάχιστον ένα (1) μελετητή δωδεκαετούς (12ετούς) εμπειρίας στην αντίστοιχη
κατηγορία μελέτης και (β) Ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 19.3 της Διακήρυξης.
9. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι τριάντα οκτώ (38)
μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε
είκοσι οκτώ (28) μήνες.
10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 2.419,00 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών από την ημέρα
λήξης υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες
από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
11. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» (κωδικός πράξης ΟΠΣ 5002192) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από
τη ΣΑΕ 1141 (κωδικός εναρίθμου: 2017ΣΕ11410002).
12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής»,
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, που θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας
των Τεχνικών και των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν
αποκλείστηκαν βάσει των άρθρων 18, 19, 20, 21 και 22 της Διακήρυξης.

Αθήνα 10.8.2017
Η Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.
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