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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

          Προκηρύσσει ηλεκτρονικο
  ανοικτο
  δημο
 σιο μειοδοτικο
  διαγωνισμο
  με σφραγισμε
νες
προσφορε
ς και κριτη
 ριο κατακύ
 ρωσης την  ‘πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά»  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –τιμής ‘  για  την  επιλογη
  αναδο
 χού
εκτε
λεσης  τού  ε
ργού:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ», πρού� πολογισμού
   80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)  και    θα επιβαρύ
 νει τον
πρού� πολογισμο
   2020 τού Δη
 μού Αι
γινας    (   με  χρηματοδότηση της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ  με ΚΑΕ:9762.08.057) . 

           Ο  διαγωνισμο
 ς  θα  πραγματοποιηθει
  με  χρη
 ση  της  πλατφο
 ρμας  τού  Εθνικού

Σύστη
 ματος  Ηλεκτρονικω
 ν  Δημοσι
ων  Σύμβα
 σεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  με
σω  της  διαδικτύακη
 ς
πύ
 λης www.promitheus.gov.gr.  και  σύ
 μφωνα µε τις διατα
 ξεις τού Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147/8.8.2016) «Δημο
 σιες σύβα
 σεις  ε
ργων, προμηθειω
 ν και ύπηρεσιω
 ν» και την σχετικη

διακη
 ρύξη τού ε
ργού.

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης

Το
 πος και τρο
 πος ύποβολη
 ς προσφορα
 ς Διαδικτύακη
  πύ
 λη
www.promitheus.gov.gr

τού Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνι
α  ανα
 ρτησης  της  διακη
 ρύξης  στη
διαδικτύακη
  πύ
 λη τού ΕΣΗΔΗΣ

08/01/2021 
Ημερομηνι
α  ανα
 ρτησης  της  διακη
 ρύξης  στο
Κεντρικο
  Ηλεκτρονικο
  Μητρω
 ο  Δημοσι
ων
Σύμβα
 σεων (ΚΗΜΔΗΣ)

23/12/2020

Ημερομηνι
α ε
ναρξης ύποβολη
 ς προσφορω
 ν 08-01-2020
Καταληκτικη
  ημερομηνι
α  και  ω
 ρα  ύποβολη
 ς
προσφορω
 ν

20/01/2021     ,   ημε
ρα    ΤΕΤΑΡΤΗ   και  
ω
 ρα   22:00  

Ημερομηνι
α  και  ω
 ρα  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών 

25/01/2021 , ημέρα. ΔΕΥΤΕΡΑ
ώρα 10:00  π.μ.   

                Κριτη
 ριο για την ανα
 θεση της σύ
 μβασης ει
ναι η  ‘πλέον συμφέρουσα από
οικονομική  άποψη  προσφορά»  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –τιμής  ο
 πως
ορι
ζεται στο  Ν. 4412/2016.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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      Για τη σύμμετοχη
  στο διαγωνισμο
  απαιτού
 νται : 

-Τα δικαιολογητικα
  πού αναφε
ρονται στα σχετικα
  α
 ρθρα της διακη
 ρύξης. 
-Η  εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμο
  η οποι
α  ορι
ζεται σε ποσοστο
  δύ
 ο τοις εκατο

(2%) επι
 τού σύνολικού
  ενδεικτικού
  πρού� πολογισμού
  τού ε
ργού, μη σύμπεριλαμβανομε
νού
τού ΦΠΑ, η
 τοι  ποσο
  χιλίων εξακοσίων έντεκα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών
(1.611,73 )  € και  χρο
 νο  ισχύ
 ος  τούλα
 χιστον 12 μηνω
 ν  και 30 ημερω
 ν,  μετα
  την  ημε
ρα
διεξαγωγη
 ς τού διαγωνισμού
  δηλαδη
  τούλα
 χιστον ε
ως τις  20/02/2022 Ο χρο
 νος ισχύ
 ος
των προσφορω
 ν ει
ναι 12 μήνες.
                 Τα ε
ξοδα των εκ της κει
μενης νομοθεσι
ας απαραι
τητων δημοσιεύ
 σεων της
προκη
 ρύξης της δημοπρασι
ας στην οποι
α αναδει
χθηκε ανα
 δοχος, βαρύ
 νούν τον ι
διο και
εισπρα
 ττονται με τον πρω
 το λογαριασμο
  πληρωμη
 ς τού ε
ργού.  Τα ε
ξοδα δημοσιεύ
 σεων
των τύχο
 ν προηγού
 μενων διαγωνισμω
 ν για την ανα
 θεση τού ι
διού ε
ργού, καθω
 ς και τα
ε
ξοδα των μη απαραι
τητων εκ τού νο
 μού δημοσιεύ
 σεων βαρύ
 νούν την αναθε
τούσα αρχη

και καταβα
 λλονται απο
  τις πιστω
 σεις τού ε
ργού.

            Η σύνολικη
  προθεσμι
α εκτε
λεσης τού ε
ργού, ορι
ζεται σε Πέντε (5)  μήνες από την
ημέρα ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ . Οι αποκλειστικε
ς και ενδεικτικε
ς
τμηματικε
ς προθεσμι
ες  τού ε
ργού αναφε
ρονται στην Ε.Σ.Υ.

              Δικαίωμα συμμετοχής:

1)  Δικαι
ωμα  σύμμετοχη
 ς  ε
χούν  φύσικα
  η
  νομικα
  προ
 σωπα,  η
  ενω
 σεις  αύτω
 ν  πού
δραστηριοποιού
 νται  στην  εκπο
 νηση  μελετω
 ν  των  κατηγοριω
 ν  πού  αναφε
ρονται  στο
α
 ρθρο 12.1i και πού ει
ναι εγκατεστημε
να σε:

α) σε κρα
 τος-με
λος της Ένωσης, 
β) σε κρα
 τος-με
λος τού Εύρωπαι�κού
  Οικονομικού
  Χω
 ρού (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι
τες χω
 ρες πού ε
χούν ύπογρα
 ψει και κύρω
 σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο
  πού η ύπο
  
ανα
 θεση δημο
 σια σύ
 μβαση καλύ
 πτεται απο
  τα Παραρτη
 ματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικε
ς σημειω
 σεις τού σχετικού
  με την Ένωση Προσαρτη
 ματος I της ως α
 νω 
Σύμφωνι
ας, καθω
 ς και 
δ) σε τρι
τες χω
 ρες πού δεν εμπι
πτούν στην περι
πτωση γ΄ της παρού
 σας 
παραγρα
 φού και ε
χούν σύνα
 ψει διμερει
ς η
  πολύμερει
ς σύμφωνι
ες με την Ένωση σε 
θε
ματα διαδικασιω
 ν ανα
 θεσης δημοσι
ων σύμβα
 σεων. 

2)    Οικονομικο
 ς φορε
ας σύμμετε
χει ει
τε μεμονωμε
να ει
τε ως με
λος ε
νωσηςii.

3)  Οι ενω
 σεις οικονομικω
 ν φορε
ων σύμμετε
χούν ύπο
  τούς ο
 ρούς των παρ. 2, 3 και 4 τού 
α
 ρθρού 19 και των σημει
ων γ) και δ) της παρ. 1 τού α
 ρθρού 77 τού ν. 4412/2016. Δεν 
απαιτει
ται απο
  τις εν λο
 γω ενω
 σεις να περιβληθού
 ν σύγκεκριμε
νη νομικη
  μορφη
  για την 
ύποβολη
  προσφορα
 ς. Η ε
νωση των φύσικω
 ν η
  νομικω
 ν προσω
 πων μπορει
 να αφορα
  στην 
ι
δια η
  σε διαφορετικε
ς κατηγορι
ες μελετω
 ν. 





Οι προσφε
ροντες απαιτει
ται να ει
ναι εγγεγραμμε
νοι στο σχετικο
  επαγγελματικο
  μητρω
 ο 
πού τηρει
ται στο κρα
 τος εγκατα
 σταση
 ς τούς. Οι προσφε
ροντες πού ει
ναι εγκατεστημε
νοι 
στην Ελλα
 δα απαιτει
ται να ει
ναι εγγεγραμμε
νοι στα Μητρω
 α Μελετητω
 ν η
  Γραφει
ων 
Μελετω
 ν Μελετω
 ν στην κατηγορι
α/ κατηγορι
ες μελετω
 ν τού α
 ρθρού 12.1 της παρού
 σαςiii. 
Οι προσφε
ροντες πού ει
ναι εγκατεστημε
νοι  σε λοιπα
  κρα
 τη με
λη της Εύρωπαι�κη
 ς Ένωσης 
απαιτει
ται να ει
ναι εγγεγραμμε
νοι σε αντι
στοιχα Μητρω
 α τού Παραρτη
 ματος XI τού 
Προσαρτη
 ματος Α΄ τού ν. 4412/2016.

Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα

α) Κα
 θε προσφε
ρων πρε
πει να διαθε
τει: 

 Για την κατηγορία μελέτης 8: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας ή
τρεις μονάδες

 Για την κατηγορία μελέτης 9: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας ή
τρεις μονάδες

 Για την κατηγορία μελέτης 21: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας ή
μία μονάδα

  Για την κατηγορία μελέτης 20: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας ή
μία μονάδα

 Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας ή
μία μονάδα

Τα Ελληνικα
  μελετητικα
  γραφει
α – μελετητε
ς θα πρε
πει να ει
ναι κα
 τοχοι πτύχι
ων
αντι
στοιχων κατηγοριω
 ν & τα
 ξεων.

 Για την κατηγορία μελέτης 8: πτυχίο Γ’ τάξης
 Για την κατηγορία μελέτης 9: πτυχίο Γ’ τάξης
 Για την κατηγορία μελέτης 21: πτυχίο Α’ τάξης
 Για την κατηγορία μελέτης 20: πτυχίο Α’ τάξης
 Για την κατηγορία μελέτης 27: πτυχίο Α’ τάξης

 Στην  περι
πτωση  αλλοδαπω
 ν  επιχειρη
 σεων  (διαγωνιζο
 μενων  Εργοληπτικω
 ν
Επιχειρη
 σεων η
  Εξειδικεύμε
νων Επιχειρη
 σεων πού σύμμετε
χούν στο διαγωνιζο
 μενο
σχη
 μα)  πού  διαθε
τούν   μελετητικα
  τμη
 ματα,  θα  πρε
πει  να  αποδεικνύ
 εται  ο
 τι
διαθε
τούν  το  απαιτού
 μενο  μελετητικο
  δύναμικο
  και  ει
ναι  εγγεγραμμε
νο  στα
αντι
στοιχα  μητρω
 α  της  χω
 ρας  εγκατα
 στασης  (αν  ύπα
 ρχούν  τε
τοια)  και  σε  κα
 θε
περι
πτωση  ο
 τι  διαθε
τει  ισοδύ
 ναμη  εμπειρι
α.  Για  την  αντιστοιχι
α  της  εμπειρι
ας
διεύκρινι
ζεται ο
 τι: 

 Μι
α (1) μονα
 δα αντιστοιχει
 σε εμπειρι
α τούλα
 χιστον τετραετι
ας       (Α΄ τα
 ξη πτύχι
ού)

 Δύ
 ο (2) μονα
 δες αντιστοιχού
 ν σε εμπειρι
α τούλα
 χιστον οκταετι
ας        (Β΄ τα
 ξη πτύχι
ού)

 Τρεις  (3)  μονα
 δες  αντιστοιχού
 ν  σε  εμπειρι
α  τούλα
 χιστον  δωδεκαετι
ας  (Γ΄  τα
 ξη
πτύχι
ού)
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β) Επιπλε
ον  ο/οι  προσφε
ρων/οντες  για τις  κατηγορι
ες   μελε
της 8 και 9 επι
  ποινη

αποκλεισμού
 , πρε
πει να διαθε
τει/τούν εμπειρι
α κατ’ ελα
 χιστον μι
ας (1) εγκεκριμε
νης
μελε
της κλειστού
  γύμναστηρι
ού (Στατικα
  , Ηλεκτρομηχανολογικα
 ) ως  Ανα
 δοχος/οι,
την τελεύται
α πενταετι
α. 

        Η εμπειρι
α αύτη
  θα αποδεικνύ
 εται με προσκο
 μιση σύ
 μβασης, σύνοδεύο
 μενη
απο
  βεβαι
ωση περαι
ωσης η
  καλη
 ς εκτε
λεσης η
  πρωτο
 κολλο παραλαβη
 ς κλπ τού
αναθε
τοντα φορε
α

               Προσφε
ρεται ελεύ
 θερη, πλη
 ρης, α
 μεση και δωρεα
 ν ηλεκτρονικη
  προ
 σβαση στα
ε
γγραφα  της  σύ
 μβασης στον  ειδικο
 ,  δημο
 σια  προσβα
 σιμο,  χω
 ρο  “ηλεκτρονικοι

διαγωνισμοι
”  της  πύ
 λης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθω
 ς  και  στην  ιστοσελι
δα  της
αναθε
τούσας αρχη
 ς [ www  .  aegina  .  gr   ]

                                                   ΑΙΓΙΝΑ 21-12-2020                                 
Ο Δη
 μαρχος  Αι
γινας  

Ζορμπα
 ς Π. Ιωα
 ννης 

i  Πρβ. Άρθρο 25 τού ν. 4412/2016. Επισημαι
νεται ο
 τι οι αναθε
τούσες αρχε
ς δεν μπορού
 ν 
να καλού
 ν σύγκεκριμε
νες τα
 ξεις/ πτύχι
α τού Μητρω
 ού Μελετητω
 ν/ Γραφει
ων 
Μελετω
 ν. 

ii  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 τού α
 ρθρού 91 τού ν. 4412/2016.
iii  Επισημαι
νεται ο
 τι οι αναθε
τούσες αρχε
ς δεν μπορού
 ν να καλού
 ν σύγκεκριμε
νες τα
 ξεις/ 

πτύχι
α τού Μητρω
 ού Μελετητω
 ν/ Γραφει
ων Μελετω
 ν. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 
4 τού ν. 4412/2016, οι οποι
ες προστε
θηκαν με το α
 ρθρο 119 παρ. 5 περ.  α' & ε', 
αντι
στοιχα, τού ν. 4472/2017, σε σύνδύασμο
  με το α
 ρθρο 75 παρ. 2 & 5 τού ν. 
4412/2016.

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