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Αθήνα 30-11- 2021
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, προκηρύσσει
Ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων
του ν. 412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκπόνηση της μελέτης «Α’ φάση μελετών
ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία
Κάνιγγος», εκτιμώμενης αξίας 114.662,33€ (πλέον ΦΠΑ).
2. Κωδικοι CPV: 71315210-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τις οικοδομικές
εγκαταστάσεις
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση
και Κωδικός NUTS: EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών).
3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης – υπηρεσίας αναλύεται σε : Φάση 1, κόστους 54.594,55€, που
περιλαμβάνει: α. Ανασύσταση φακέλου οικοδομικής άδειας - Σύσταση φακέλου ηλεκτρονικής
ταυτότητας: Μελέτη κατηγορίας 06. (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων) (CPV: 71315210-4
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τις οικοδομικές εγκαταστάσεις): 36.609,55€ & β.
Διερεύνηση της νομιμότητας του κτιρίου και έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου
κατά τον Ν.4495/17): 17.985,00€. Φάση 2: Μελέτη κατηγορίας 14 (Ενεργειακές μελέτες) - CPV:
71314300-5 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση (Έκδοση
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου ΥΠΑΝΕΠ στην πλατεία Κάνιγγος): 16.186,50€
Φάση 3: Μελέτη κατηγορίας 14 (Ενεργειακές μελέτες) - CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης
τεχνικών μελετών: (Προμελέτη έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου ΥΠΑΝΕΠ στην πλατεία
Κάνιγγος): 26.977,50€. Απρόβλεπτες δαπάνες 14.663,78€, 2% πρόσθετη καταβολή (πριμ)
2.240,00€,,ΦΠΑ 24% : 27.518,96€
4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ» της πύλης στο ΚΗΜΔΗΣ στην
ενότητα «Προκηρύξεις», καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΜΟΔ ΑΕ https://www.mou.gr, και την
ιστοσελίδα του ΤΕΕ από την ανάρτησή τους σε αυτά. Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικής
Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, τηλ.: 213 1310 100, 213 1319 362, email: t.sourgiadakis@mou.gr , αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία: Τριαντάφυλλος Σουργιαδάκης. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, έως την
10/12/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την Δευτέρα 13/12/2021.
5. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00. Η
αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 17/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30
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6. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες μελέτης 06, 08 και 14
ή ενώσεις αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου γ) 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, δ) τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός
φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρ.19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του
άρ.77 του Ν.4412/16. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά
στην ίδια ή διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
8. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
εκδομένη στο όνομα της αναθέτουσας αρχής (ΜΟΔ ΑΕ) το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό
των δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (2.248,45€), Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
9. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Κύριο του Έργου: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(ΥΠΑΝΕΠ). Η δαπάνη έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της ΣΑΕ 019 κωδικός 2021ΣΕ01900002,
του ΥΠΑΝΕΠ και έχει εκδοθεί η με αρ. 1743 και αρ πρωτ 93833/26-08-2021 ( ΑΔΑ: 9Ε6Ι46ΜΤΛΡ-ΞΓΛ)
Απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021. Δεν προβλέπεται χορήγηση
προκαταβολής στον ανάδοχο, ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου.
10. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7)
ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΔ (αναθέτουσα
αρχή).
12. Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ 21PROC009636174
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