Αρ. πρωτ: 1722-2020
07-07-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Β ΦΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 314 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) »
Κωδικός CPV: 73220000-0
Κωδικός NUTS: EL306
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ προσκαλεί σε υποβολή προσφοράς τον
επιλεγέντα υποψήφιο της A΄Φάσης κλειστής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου
της σύμβασης: «Αναθεώρηση 1 ης έκδοσης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ)» που διεξάγεται σύμφωνα με :
α) τις διατάξεις του ν . 4412/2016(Α 147) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει
β)τους όρους της διακήρυξης με αρ. πρωτ 367/11-02-2020 της A΄ Φάσης
γ) τους όρους του παρόντος τεύχους.
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
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και τις προτεραιότητες αναθεώρησης».
Οι ως άνω κατανεμημένες σε τρία τμήματα 314 ΕΤΕΠ ανήκουν σε διάφορα θεματικά
πεδία όπως παρουσιάζονται στη διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 367/11-02-2020 της Α
φάσης του διαγωνισμού 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.
Η ακριβής συνολική προθεσμία περάτωσης καθώς και οι τμηματικές προθεσμίες
αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης της Β΄ φάσης του διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με την ίδια ακριβώς διαδικασία που
ακολουθήθηκε κατά την Α’ φάση του διαγωνισμού και προβλέπεται στο άρθρο 6 του
Τεύχους Διακήρυξης.
Η Ένωση οικονομικών φορέων θα υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την
ανάρτηση της πρόσκλησης: α) την εγγύηση συμμετοχής, όπως αναφέρεται στην
παρ.7.4 της διακήρυξης Β΄ φάσης β) έναν φάκελο με την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά»
και γ) έναν φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
H παρούσα περίληψη πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στo Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)
και
στη
διαδικτυακή
πύλη
του
ΕΣΗΔΗΣ.
Επίσης η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής.(http://www.elot.gr και http://esyp.eu/ ).

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.
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