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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272047-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
2020/S 112-272047

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ταχ. διεύθυνση: Ιερά Οδός 75
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 118 55
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αδαμαντία Αριστοπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mando@aua.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2105294870
Φαξ:  +30 2105294880
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www2.aua.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Μελέτη πυροπροστασίας σε επιλεγμένα κτίρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Αριθμός αναφοράς: 511(ΔΤΥ)/05.06.2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, για επιλεγμένα κτίρια του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η υποβολή και η έγκρισή τους από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Αθηνών, ώστε να εκδοθούν τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας.
Οι μελέτες πυροπροστασίας θα γίνουν σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 16/15 και θα αφορούν 
τόσο στις δομικές απαιτήσεις, που είναι συνυφασμένες με τη δυνατότητα αποφυγής έναρξης πυρκαγιάς 
και τον περιορισμό της διάδοσής της μέσα στο κτίριο, αλλά και σε όλα τα κατασταλτικά ή ενεργητικά μέτρα 
πυροπροστασίας, που απαιτούνται κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Περιλαμβάνει δε, το 
σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που είναι απαραίτητος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, είτε 
με χειροκίνητη επέμβαση είτε μέσω αυτόματης ενεργοποίησης, κατά την εμφάνιση πυρκαγιάς.
Για τον λόγο αυτόν, θα ληφθούν υπόψη όλες οι δραστηριότητες των κτιρίων (χώροι γραφείων, αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστήρια κ.ά.) και αν προκύψει ότι είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τα άρθρα 3 
και 4 της Πυροσβεστικής Διάταξης 16/15, τότε ο μελετητής θα προβεί στην εφαρμογή της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2 και θα προτείνει σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Αρχή, τα 
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, που επιπλέον απαιτούνται, ώστε να λάβει από την αρμόδια επιτροπή τη 
σχετική έγκριση.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 424 735.67 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, για επιλεγμένα κτίρια του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η υποβολή και η έγκρισή τους από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Αθηνών, ώστε να εκδοθούν τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας.
Οι μελέτες πυροπροστασίας θα γίνουν σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 16/15 και θα αφορούν 
τόσο στις δομικές απαιτήσεις, που είναι συνυφασμένες με τη δυνατότητα αποφυγής έναρξης πυρκαγιάς 
και τον περιορισμό της διάδοσής της μέσα στο κτίριο, αλλά και σε όλα τα κατασταλτικά ή ενεργητικά μέτρα 
πυροπροστασίας, που απαιτούνται κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Περιλαμβάνει δε, το 
σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που είναι απαραίτητος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, είτε 
με χειροκίνητη επέμβαση είτε μέσω αυτόματης ενεργοποίησης, κατά την εμφάνιση πυρκαγιάς.
Για τον λόγο αυτόν, θα ληφθούν υπόψη όλες οι δραστηριότητες των κτιρίων (χώροι γραφείων, αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστήρια κ.ά.) και αν προκύψει ότι είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τα άρθρα 3 
και 4 της Πυροσβεστικής Διάταξης 16/15, τότε ο μελετητής θα προβεί στην εφαρμογή της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2 και θα προτείνει σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Αρχή, τα 
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, που επιπλέον απαιτούνται, ώστε να λάβει από την αρμόδια επιτροπή τη 
σχετική έγκριση.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 424 735.67 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση υπόκειται σε παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου 
12.1) της παρούσας. 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.
1) στην κατηγορία μελέτης (6) «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων», πτυχία τάξεων Γ’ και άνω·
2) στην κατηγορία μελέτης (9) «Μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές», πτυχία τάξεων Ε’ και 
άνω.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
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Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/07/2020
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
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προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/06/2020
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