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Αρ. πρωτ: 393-2020  

                                                                                                                                13-02-2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 
314 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) » 

 

Κωδικός CPV: 73220000-0 

Κωδικός NUTS: EL306 

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προκηρύσσει   διεθνή Διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του ν. 4412/2016 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή τους (Α΄ Στάδιο), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην διακήρυξη με αριθμό 1/2020, προκειμένου, όσοι από αυτούς επιλεγούν 
στο Α΄ στάδιο σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4412/2016, να υποβάλουν Τεχνική και 
Οικονομική Προσφορά στο Β΄ Στάδιο του Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 
του ν. 4412/2016, για τη σύναψη μιας ή περισσότερων συμβάσεων. 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή Αναδόχου για «Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών για την αναθεώρηση της 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ/Τμήμα Ι, Τμήμα ΙΙ, Τμήμα 
ΙΙΙ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16 για 
το αντίστοιχο Τμήμα. 

Συγκεκριμένα (για κάθε τμήμα) οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 
αναθεώρηση της 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ έχουν ερευνητικό και συγγραφικό αντικείμενο 
από εμπειρογνώμονες, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο για τη διασφάλιση της 
συμβατότητας των  314 ΕΤΕΠ με το δίκαιο της Ένωσης, με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα  και, όταν αυτά δεν υφίστανται, με τα Διεθνή Πρότυπα, τους Ευρωπαϊκούς 
Κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ, χωρίς δέσμευση από τα αποτελέσματα του τελικού παραδοτέου του 
Υποέργου 2 της άνω από 29.11.2016 προηγούμενης σύμβασης μεταξύ ΕΣΥΠ και 
Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο: «Μελέτη ελέγχου τριακοσίων εβδομήντα δύο (372) ΕΤΕΠ 
για τον προσδιορισμό αυτών που χρήζουν αναθεώρησης λόγω ασυμβατότητας με τα 
ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, την έκταση-κατηγοριοποίηση αναθεώρησης 
και τις προτεραιότητες αναθεώρησης». 
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Οι ως άνω κατανεμημένες σε τρία τμήματα 314 ΕΤΕΠ ανήκουν σε διάφορα θεματικά 
πεδία όπως παρουσιάζονται στη διακήρυξη στους Πίνακες Α.1 έως Α.3, Παράρτημα Α- 
παράγραφο Α.2.2 - Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου και των τριών συμβάσεων, ανέρχεται σε πεντακόσιες 
εξήντα μια χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (561.500,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. και ειδικότερα για 
το Τμήμα Ι σε εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (186.500€) πλέον ΦΠΑ, 
για το Τμήμα ΙΙ σε εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (184.500€) 
πλέον ΦΠΑ και για το Τμήμα ΙΙΙ σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(190.500€) πλέον ΦΠΑ.  

Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα περιλαμβάνει προκαταβολή ή προκαταβολές και 
τμηματικές πληρωμές και θα καθοριστεί στα τεύχη του Σταδίου Β’. 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου κάθε σύμβασης εκτιμάται να είναι της τάξης  
δέκα οκτώ μηνών (18) από την υπογραφή της Σύμβασης. Η ακριβής συνολική 
προθεσμία περάτωσης καθώς και οι τμηματικές προθεσμίες θα καθοριστούν στα τεύχη 
του Β΄ Σταδίου. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
πρόσωπα, εταιρείες με ή χωρίς νομική προσωπικότητα (πχ κοινοπραξίες) και ενώσεις 
προσώπων (πχ συμπράξεις), που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, δεν έχουν 
λόγο αποκλεισμού και είναι εγκατεστημένα (διαζευκτικά) σε: 

1. κράτος-μέλος της Ένωσης, 

2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

3. 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  

4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 3 της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών προβλέψεων, στις προσωπικές εταιρείες με ή χωρίς 
νομική προσωπικότητα και στις ενώσεις οικονομικών φορέων οι άνω προϋποθέσεις 
πρέπει να συντρέχουν σε όλους τους εταίρους/τα μέλη τους. 

Δεν τίθενται ειδικές απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των 
οικονομικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (άρθρο 58 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) αλλά να διαθέτουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
σύμφωνα με το τεύχος της διακήρυξης. 
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Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις Αιτήσεις συμμετοχής τους μέσω 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι την 13/03/2020 και 
ώρα 11:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Αιτήσεων Συμμετοχής ορίζεται η 16η 
Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής ,σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης θα προεπιλεγούν οι πέντε(5) πρώτοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι θα 
κληθούν από την Αναθέτουσα αρχή να συμμετάσχουν στο Β’ στάδιο του διαγωνισμού. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr). 

Η Διακήρυξη με τα έγγραφα της καταχωρήθηκαν στην διαδικτυακή πύλης του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: www.promitheus.gov.gr όπου έλαβε αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 86126 

Η Προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στο Τεύχος Προκηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 2020/S 031-072764 στη 
Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ. Επίσης η Προκήρυξη και η Διακήρυξη θα 
αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού στον ιστοχώρο του ΕΣΥΠ 
(http://www.esyp.eu)  και ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr ) 

Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΕΣΥΠ) Λ. Κηφισού 50, ΤΚ 12133, πληροφορίες  Κος Γεώργιος Χαϊτίδης, Τμήμα 
Προμηθειών, τηλ:+30 210 2120318,  e mail:gchch@elot.gr. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.elot.gr/
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