ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016
Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) του ΥΠΠΟΑ προκηρύσσει Δημόσιο
Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική–στατική
μελέτη των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης των Αθηνών και του βραχώδους
υποβάθρου τους σε επιλεγμένες θέσεις άμεσης προτεραιότητας» με προεκτιμώμενη
αμοιβή 132.811,20 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών
Μελετών). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (Εθνικοί Πόροι) ΣΑΕ 014 ΚΩΔ.
2014ΣΕ01400010. Το αντικείμενο της μελέτης ανήκει στις κατηγορίες 8 «Στατικές Μελέτες»,
20 «Μελέτες και έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες» και 21
«Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή
από την έδρα της Υπηρεσίας: Πολυγνώτου 10, Τ.Κ. 10555, Αθήνα. Πληροφορίες: Κάτρη
Ευσταθία ή Παπανικολάου Χαρά, ysma@culture.gr. Τηλ. και Φαξ: : 210-3251620, 2103243427. (Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού μέσω εντεταλμένου από τους ίδιους μεταφορέα. Η αναθέτουσα αρχή δεν
επιβαρύνεται με τα έξοδα αναπαραγωγής και αποστολής συμβατικών τευχών).
Προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται στο προαναφερόμενο σημείο επαφής.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής, (πάντα στη διεύθυνση: Πολυγνώτου 10, Τ.Κ. 10555, Αθήνα).
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 08/05/2017, ώρα:10.00 π.μ.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια
συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία
της ΥΣΜΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο
άρθρο 12.1 της διακήρυξης 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΄ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και
διαθέτουν πτυχία τάξης Γ΄ και άνω και στις τρεις κατηγορίες μελετών.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου είναι 10 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
2.656,00 ΕΥΡΩ, με διάρκεια ισχύος ένδεκα (11) μήνες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
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.
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Η Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Βασιλική Ελευθερίου
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