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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Ο ∆ήµαρχος Πειραιά, προκηρύσσει  τη µε συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας –τιµής, για την ανάθεση της µελέτης: «Ενεργειακή αναβάθµιση 

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης» µε προϋπολογισµό 58.829,40 € πλέον Φ.Π.Α.  

2. Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) 

µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του 

αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εβδοµάδες από την υπογραφή του 

συµφωνητικού. Η προµελέτη θα υποβληθεί εντός 5 εβδοµάδων από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

3. Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ  σύµφωνα µε τα άρθρα 66 και 117 του Ν.4412/2016. 

4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 10-12-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, οδός Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 7
ος

 όροφος.  

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  

            δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών των κατηγοριών  06 «Αρχιτεκτονικές μελέτες»   

            και  09 «Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες» που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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  

δ) σε 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 άρθρου  
               19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. 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 σε διαφορετικές 
                κατηγορίες μελετών.  

  Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

1 Για την κατηγορία 06,  πτυχίο Αρχιτέκτονα µηχανικού ανωτάτης σχολής 8 ετούς 

τουλάχιστον εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

2 Για την κατηγορία 09,  πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου µηχανικού ανωτάτης 

σχολής 8 ετούς τουλάχιστον εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.  
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3 Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει επιπλέον τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, η οποία αποδεικνύεται από την εκπόνηση 

παρόµοιων µε την υπό ανάθεση µελετών, οι οποίες εκτελέστηκαν και εγκρίθηκαν 

αρµοδίως µε δηµόσιες συµβάσεις του υποψηφίου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την 

τελευταία τριετία .   

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτη= ματος Α  ́του ν. 4412/2016.  

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 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, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  

προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 

τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 
 

6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ∆ΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.  

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 µήνες. 

8. Η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 

9. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 

10. Για τις ενστάσεις  ισχύει το άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

& ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Β. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

 

Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail  : 
ΤΕΕ. 
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