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Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: ΕΣΥΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 50
Πόλη: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Κωδικός NUTS: EL306
Ταχ. κωδικός: 12133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ.ΧΑΪΤΙΔΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchch@elot.gr
Τηλέφωνο: +30 2102120318
Φαξ: +30 2102120325
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.elot.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.elot.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΠΙΔ

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 314 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ ) - ΤΜΗΜΑ Ι 107 ΕΤΕΠ
- ΤΜΗΜΑ ΙΙ 103 ΕΤΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 104 ΕΤΕΠ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73220000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Αναθεώρηση των 314 ΕΤΕΠ που κατανέμονται σε τρία διακριτά τμήματα, Τμήμα Ι, Τμήμα ΙΙ και Τμήμα ΙΙΙ, όπως
αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη στο Παράρτημα A Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη
κυρίως τη συνάφεια και το μέγεθος του τεχνικού αντικειμένου.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή Αναδόχου για «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την αναθεώρηση
της 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ/Τμήμα i,ii,iii», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά για το αντίστοιχο Τμήμα.
Συγκεκριμένα για κάθε τμήμα oι 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.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 561 500.00 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: EL3

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Για την αναθεώρηση της 1ης έκδοσης των 314 ΕΤΕΠ που αναγράφονται στο A.2.2 της διακήρυξης, οι εργασίες
που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Έρευνα και ανασκόπηση των τυποποιητικών παραπομπών και της σχετικής βιβλιογραφίας (εθνική,
ευρωπαϊκή, διεθνής), προκειμένου οι προκύπτουσες ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές να έχουν ακριβείς
παραπομπές, χρονολογημένες ή μη και ακριβή βιβλιογραφία.
2. Αναγνώριση και διόρθωση τυχόν εμφανούς τεχνικού λάθους στο κείμενο των ΕΤΕΠ και αιτιολόγηση της
πρότασης για την διόρθωσή του μετά από έρευνα και λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη διαδικασία
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών, βλ. κεφάλαιο A.1.4.
3. Ολοκλήρωση των σχεδίων των αναθεωρημένων κειμένων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Επιμελητή της
ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 που έχει ορισθεί για κάθε ΕΤΕΠ που του έχει ανατεθεί.
4. Ενσωμάτωση στα κείμενα των ανατιθέμενων ΕΤΕΠ των παρατηρήσεων/διορθώσεων που διατυπώνονται από
την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 99.
5. Εξέταση των σχόλιων και των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας κρίσης,
αξιολόγηση αυτών με την συμπλήρωση του υποβαλλόμενου Πίνακα σχολιασμού και αναμόρφωση του κειμένου
των ΕΤΕΠ σε συνεργασία με τον αρμόδιο Επιμελητή της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 που έχει ορισθεί για κάθε ΕΤΕΠ που του
έχει ανατεθεί.
6. Εκδοτική διαμόρφωση του τελικού κειμένου των ΕΤΕΠ.
Η μεθοδολογία υλοποίησης που περιγράφεται αφορά και στα τρία Τμήματα, Τμήμα Ι, Τμήμα ΙΙ και Τμήμα ΙΙΙ,
όπως αναφέρονται στα A.2.2.1– A.2.2.3 αντίστοιχα της διακήρυξης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 561 500.00 EUR
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II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.9)

Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Μέγιστος αριθμός: 5

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:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη με αριθμό 1/2020

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Δεν τίθενται ειδικές απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων
σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη με αριθμό 1/2020

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
Κλειστή 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)

4/4

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
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: 13/03/2020
Τοπική ώρα: 11:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

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 (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης,Κτίριο Κεράνης.
Ταχ. κωδικός: TK 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

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:
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2020

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/02/2020

