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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
«Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, για το έργο

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ
139/Α/31-82019).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή
δαπανών Δημοσίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
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6.

Το Π. . 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την

υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά
με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
7. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 20192023 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής
περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
8. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/1-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
715/τ. ΥΟΔΔ/7.9.2020) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας»
9. Την υπ’αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού
Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
12. Την υπ’αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες: « Προσφυγή στη διαδικασία
του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη
από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
14. Την με αρ.πρωτ. 249252/4252/29-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΘΧ7Λ6-ΚΛΠ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τη μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
15. Την υπ. αριθμ 51440/22-05-2019 (ΑΔΑ: 6Κ5Ρ46ΜΤΛΡ-ΣΟΗ) Συλλογική Απόφαση Υφυπουργού
Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 001 του Έργου «Κατασκευή στεγάστρων και διαμόρφωση αύλειου χώρου στο
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», ποσού 510.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
κωδικό 2019ΕΠ00100017.
16. Την με αρ. 1175/2020 (ΑΔΑ: 63817Λ6-Γ94) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος Δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «Υπηρεσίες
τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για το έργο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”» το άρθρο 117 του
Ν.4412/16 δηλαδή τον συνοπτικό διαγωνισμό .
17. Την αριθμ. 1311/2020 (ΩΗΧΓ7Λ6-ΣΘΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «1) Έγκριση
των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας
με τίτλο: «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, για το
έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’» με την διαδικασία ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής και 2) συγκρότηση επιτροπών
αξιολόγησης και ενστάσεων»
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και
νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την παροχή
υπηρεσίας, με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαΐας, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’» ποσού έως 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

είναι η σύναψη

σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την
επίσπευση της προετοιμασίας για την ωρίμανση και την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή
στεγάστρων και διαμόρφωση αύλειου χώρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο Άγιος
Ανδρέας”».
Ο τεχνικός σύμβουλος θα υποστηρίξει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας στις
παρακάτω ενέργειες:
α) την πορεία ελέγχου ωρίμανσης

του έργου με την υποστήριξη της υπηρεσίας στην

συμπλήρωση των ειδικών απαιτήσεων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ωρίμανσης του έργου
λόγω της φύσης του.
β) Στην συνδρομή της Υπηρεσίας στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης
γ) στην επίλυση τεχνικών και λοιπών ζητημάτων τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια
ωρίμανσης του έργου
δ) στην τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τη διαδικασία της προκήρυξης του
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας είναι
5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
CPV : 71318000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και γνωμοδότησης σε θέματα μηχανικού
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Ως ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.
Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω υπηρεσίας περιγράφονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση.
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς
του υποψηφίου Αναδόχου.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:
α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για την για την παροχή υπηρεσίας, με τίτλο
«Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, για

το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’» .

β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους :
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην οποία συμμετέχουν , χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως
ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται :
α) Ο νόμιμος εκπρόσωπός τους
β) Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
γ) Ότι δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.
δ) Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος τις
οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
ζ) Ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών
Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από
το νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των
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τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε
ισχύ1, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
3. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να είναι
σε ισχύ 2,του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους.
4. Καταλληλότητα για την επαγγελματική δραστηριότητα
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών και να
διαθέτουν πτυχίο των κατηγορίας μελέτης:
(8) Στατικές μελέτες πτυχίο τάξης A’ και άνω
5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

4 . ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το παράρτημα , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (πιστοποιητικά διαπίστευσης), βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης.
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία των
τεχνικών προδιαγραφών, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους.
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος
εκπόνησης της υπηρεσίας, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των
σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών ενεργειών, τον καθορισμό σημείων ελέγχου
και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την υλοποίηση της υπηρεσίας,
γ) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της
περιπτ. (β), λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
δ) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: οι οικονομικοί φορείς
να προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει τις
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ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα του Άρθρου
7 της παρούσας
5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά, θα περιλαμβάνει σε ευρώ (με και χωρίς Φ.Π.Α.)
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η
προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Σημειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον
νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών της Π. .Ε. την καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους. Με το άνοιγμα του
κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Όσες
προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά
θα συνεχίσουν με άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και
λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό και το υποβάλλει για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας.
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά » ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας). Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά
ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά θα συνεχίσουν με άνοιγμα των
«Οικονομικών προσφορών».
7.1 Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς
7.1.1. Κριτήρια Αξιολόγησης / Συντελεστές (άρθρο 86 του ν.4412/2016)
Αα

Κριτήριο

Συντελεστής
Βαρύτητας (%)

Κ1ΚΚΚκ Μ Κ1 : Μεθοδολογία προσέγγισης έργου

30

Κ2

Κ2: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου

50

Κ3

Κ3: Επαγγελματική εμπειρία

Κ4

Ειδικότερα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα
που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και

50

20

Διαχείρισης Έργων όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές του παραρτήματος.
Σύνολο

100

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό K1 (i είναι το κριτήριο 1 κ.λπ.). Η βαθμολόγηση κάθε
κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται έως 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς
όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης
βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
• σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την αιτιολογημένη απόρριψη
της προσφοράς.

7.1.2. Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς
Ο συνολικός βαθμός της τεχνικής αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται από την παρακάτω
σχέση:
UΤ = (K1*β1) + (K2*β2) + (K3*β3)
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όπου :
UΤ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου,
Ki = ο βαθμός του κριτηρίου και
βi = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου
Η τεχνική προσφορά καλύπτει το 85% της συνολικής βαθμολογίας της προσφοράς ενώ η
οικονομική προσφορά το 15%.
7.2 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
Συμφερόμενη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (B)
όπως υπολογίζεται από τον τύπο:
Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (OΠmin/ΟΠ)
όπου:
Β = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς (με στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία)
UT = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς.
Umax = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς.
OΠ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα
OΠmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί μπορεί να απορρίψει την προσφορά
μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής
ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στο
Παράρτημα. Η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 (Ν.4412/ 2016). Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά δύναται να κριθεί μία προσφορά όταν
είναι χαμηλότερη του 90% του ενδιάμεσου (median) των έγκυρων οικονομικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος θα αμειφθεί μετά την επιτυχή παραλαβή παραδοτέου / Τελική (Απολογιστική)
Έκθεση Υλοποίησης, από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση που
θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Η
πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και αφού προσκομισθούν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, αποσπάσματα ποινικού μητρώου, βεβαίωση περί
μη ενεχυρίασης). Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
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8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2020 της Π.Δ.Ε..

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν
ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι
την Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 01/02 /2021 και ώρα 10.00 π.μ. στα
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας Πανεπιστημίου 254 (κτήριο
Β΄) στην Πάτρα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό
από την αρμόδια υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας Βικεντία
Μπουχάγιερ, 2613 613396.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας», για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’».
Καθώς το Γ.Ν.Π. «Ο Αγ. Ανδρέας» δεν καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις (τεχνικές και
οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν
λόγω έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αφού εξασφάλισε την πίστωση από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, ανέλαβε να εκτελέσει τις απαιτούμενες ενέργειες :
(Ωρίμανση του Έργου: διαδικασία μελέτης και λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων και
αδειοδοτήσεων, σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων, Διενέργεια ανάθεσης και επιλογής
αναδόχου και υπογραφή σύμβασης, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου,
εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου, παραλαβή του Έργου στο σύνολό
του, παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και
οικονομική τεκμηρίωση).
Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας είναι επιφορτισμένη να αντιμετωπίζει
μελέτες, έργα και συντηρήσεις σε ένα ευρύ πλέγμα αντικειμένων σύμφωνα με το ετήσιο
προγραμματισμό από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, καθώς και θεσμοθετημένες
αρμοδιότητες παροχής υπηρεσιών και βοήθειας σε άλλους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Προκειμένου να υποβοηθηθεί η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για την
έγκαιρη ολοκλήρωση των ενεργειών που περιγράφηκαν παραπάνω αλλά και των υποστηρικτικών
διαδικασιών για την εξασφάλιση των εγκρίσεων των άλλων υπηρεσιών, η Περιφέρεια προτίθεται να
αναθέσει τις υπηρεσία υποβοήθησης αυτές σε εξωτερικό συνεργάτη, με την απαραίτητη εμπειρία
και επιστημονική κατάρτιση, αλλά και με ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου αλλά και των αναγκών
για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας».
Η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για τον σκοπό αυτόν, θεωρείται σκόπιμη και
αναγκαία .

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς την ΔΤΕ ΠΕ
Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης διαδικασιών για την υλοποίηση του
έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’».
Ενδεικτικά, ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες στις ακόλουθες ενέργειες :
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Τεχνική υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ
α) για την πορεία ελέγχου ωρίμανσης του έργου με την υποστήριξη της υπηρεσίας στην σύνταξη
ειδικών απαιτήσεων που προκύπτουν από την εκπόνηση της στατικής μελέτης για το στέγαστρο
του Νοσοκομείου,
β) για την εμπρόθεσμη έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων- αδειοδοτήσεων από άλλες υπηρεσίες,
γ) συντονισμός και επίσπευση των ενεργειών που απαιτούνται απ την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αχαΐας για την εμπρόθεσμη δημοπράτηση του έργου
3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παροχή της υπηρεσίας εκτιμάται ότι θα διαρκέσει σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα
από την υπογραφή της σύμβασης. Συγκεκριμένα ο εκτιμώμενος χρόνος για την παροχή των
Υπηρεσιών κατανέμεται διαδοχικά στις παρακάτω αποκλειστικές προθεσμίες:
1.

Κατάθεση σχεδίου ενεργειών σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

2.
Συντονισμός και επίλυση προβλημάτων των επί μέρους μελετών και ολοκλήρωση της
οριστικής μελέτης, παρακολούθηση - ολοκλήρωση και έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και
τευχών της μελέτης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της
σύμβασης.
3.
Διοικητική υποστήριξη των Τεχν. Υπηρεσιών για την προώθηση της μελέτης σε
συνδυασμό με την συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείων και εκθέσεων για την έκδοση των
απαιτούμενων εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών, καθώς και την οικοδομική άδεια, σε σύνολο
(30)τριάντα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

4.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ ως παραδοτέα τα κάτωθι:
1.
Κατάθεση σχεδίου ενεργειών σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και
την παράδοση όλων των στοιχείων, σχεδίων και εγκρίσεων υπηρεσιών που διαθέτει η Υπηρεσία.
2.
Κατόπιν των ενεργειών του Αναδόχου και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν
στην ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ, τα τεύχη της μελέτης καθώς και οι απαιτούμενες άδειες-εγκρίσεις από
τις άλλες υπηρεσίες.
3.
Τελική (Απολογιστική) Έκθεση Υλοποίησης: Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται με
την ολοκλήρωση του έργου όπου περιγράφονται συνολικά οι εργασίες που εκτέλεσε ο Ανάδοχος και
τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.
Αρμόδιο όργανο της Διεύθυνσης ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
παρακολούθηση, επίβλεψη και πιστοποίηση των υπηρεσιών του έργου
Χρόνος υποβολής : το τελευταίο δεκαήμερο πριν το τέλος της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα
υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Ιδιότητα:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email:
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 254, 26443, Πάτρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά την με αρ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/18847/434/25-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’ »
Σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκλησή σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω
οικονομικούς όρους:
A
/
A
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Αξία χωρίς ΦΠΑ σε
Ευρώ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αξία με ΦΠΑ σε Ευρώ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

Συμβουλευτική υποβοήθηση στο έργο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘‘Ο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
(με ΦΠΑ)

Ολογράφως:…………………………………………..
Αριθμητικώς:……………………………………
Ο προσφέρων

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)

