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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212856-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Τεχνικές μελέτες
2022/S 079-212856

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 6
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 105 62
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Στεφανία Λαλογιάννη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@hraf.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103274400
Φαξ:  +30 2103274449
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.hradf.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.hradf.com

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.hradf.com
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: tender@hraf.gr
Ταχ. διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 6
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 105 62
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρυσούλα Ραλλιά
Τηλέφωνο:  +30 2103274400
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tender@hraf.gr 
Φαξ:  +30 2103274449
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.hradf.com

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με μοναδικό μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

I.5) Κύρια δραστηριότητα
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Άλλες δραστηριότητες: Οικονομικές Υπηρεσίες/Αξιοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71335000 Τεχνικές μελέτες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Ο παρών ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται για την ανάθεση σύμβασης/συμβάσεων εκπόνησης μελετών, στον 
Ανάδοχο/στους Αναδόχους που θα επιλεγούν και ο/οι οποίος/οι θα αναλάβει/ουν την εκπόνηση μελετών για τις 
αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων και 
την κατασκευή/επέκταση νέων εγκατασάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων, Συνοπτικά, το αντικείμενο 
του Αναδόχου/ων θα αφορά την εκπόνηση μελέτης/ων, για την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν στην 
ενεργειακή αναβάθμιση των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων των ερευνητικών κέντρων και την κατασκευή/
επέκταση νέων ή/και υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων των ερευνητικών κέντρων.
Επιπρόσθετα, θα εξεταστούν όλα τα υφιστάμενα πολεοδομικά και τεχνικά στοιχεία, οι υπάρχουσες οικοδομικές 
άδειες, και άλλες υπάρχουσες μελέτες, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εκτέλεση του αντικειμένου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 410 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα 
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Ο μέγιστος αριθμός Τμημάτων ανά Ομάδα που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2), με 
μόνη εξαίρεση αυτή που περιγράφεται στο σημείο 5 της παραγράφου 6.10 της Πρόσκλησης.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ιδιόκτητο κτήριο του ΕΚ Αθηνά στην Αθήνα (Μαρούσι)
Αριθμός τμήματος: A.1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ε.Κ. Αθηνά, επί των οδών Αρτέμιδος 6 και 
Επιδαύρου στο Μαρούσι Αττικής, όπου στεγάζεται το Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες 
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της Πληροφορίας των Επικοινωνιών & της Γνώσης.Το κτήριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσοπάτωμα, 
Α’- Β’ - Γ’ όροφο και δώμα, εκτιμώμενης συνολικής επιφάνειας περίπου 2.875 m2.
Κύριοι στόχοι των παρεμβάσεων είναι η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής αυτού, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε 
εσωτερικούς χώρους.

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: 290 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπει η παράγραφος 3.2 της Πρόσκλησης και η παράγραφος 6.1 του Σχεδίου σύμβασης

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η υπό ανάθεση σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ – NextGenerattionEU και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΤΔ του Έργου 
«Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δράσεις 16703, 16711, 
16634,16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543» το οποίο έχει ενταχθεί στο ΤΑΑ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΚΕΒΕ "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Αριθμός τμήματος: A.2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Οι εργασίες έχουν σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών του κτιρίου που στεγάζει το ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ, με 
στόχο την ενεργειακή του αναβάθμιση και την ανανέωση γερασμένου εξοπλισμού, με το κέντρο σε λειτουργία. Οι 
μελετητές θα πρέπει να προτείνουν την αλληλουχία των εργασιών με στόχο να επηρεαστεί στο ελάχιστο δυνατό 
η λειτουργία του κέντρου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπει η παράγραφος 3.2 της Πρόσκλησης και η παράγραφος 6.1 του Σχεδίου σύμβασης

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η υπό ανάθεση σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ – NextGenerattionEU και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΤΔ του Έργου 
«Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δράσεις 16703, 16711, 
16634,16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543» το οποίο έχει ενταχθεί στο ΤΑΑ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Αριθμός τμήματος: A.3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Οι προβλεπόμενες εργασίες υλοποίησης του έργου περιλαμβάνουν:
• Αλλαγή εξωτερικών διαφανών επιφανειών (κουφώματα).
• Θερμομόνωση κελύφους κτηριακού συγκροτήματος.
• Αντικατάσταση ντουλαπιών, κάτω από παράθυρα πολυώροφου κτηρίου και τμήματος του κτηρίου της 
βιβλιοθήκης
• Συντήρηση, επισκευή και υγρομόνωση της υφιστάμενης ορθομαρμάρωσης των εξωτερικών όψεων.
• Υγρομόνωση/θερμομόνωση δωμάτων.
• Αντικατάσταση υφιστάμενων φεγγιτών στο δώμα του κτηρίου της Βιβλιοθήκη με νέους ενεργειακούς φεγγίτες.
• Αφαίρεση αμιαντούχων επιφανειών
• Νέες ψευδοροφές όπου απαιτούνται ή εναλλακτικά αναδιαμόρφωση οροφών
• Νέα δάπεδα, όπου απαιτούνται.
• Δημιουργία νέων εργαστηριακών χώρων εντός του υφιστάμενου κτηρίου και ανακαίνιση υφιστάμενων 
εργαστηρίων ή/και άλλων χώρων του κτηρίου.
• Ανακαίνιση τουαλετών
• Ανακαίνιση οροφής Αμφιθεάτρου «Λ. Ζέρβας».
• Αναδιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΕΙΕ (συμπεριλαμβανομένης της περίφραξης).
• Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης / ψύξης / αερισμού.
• Νέο δίκτυο ζεστού νερού χρήσης με θερμαντήρα νερού διπλής ενέργειας και πρόβλεψη για μελλοντική 
εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών.
• Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων (όπου απαιτείται).
• Νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικοί πίνακες (όπου απαιτούνται).
• Νέες υδραυλικές εγκαταστάσεις, όπου απαιτούνται.
• Σύστημα κτηριακής και ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).`
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο δώμα του πολυώροφου κτηρίου και σε τμήμα του δώματος του 
κτηρίου της βιβλιοθήκης.
• Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής κυψελών καυσίμου (fuel cells)
• Αποκατάσταση τοιχοποιίας και λοιπές εργασίες μικρής κλίμακας για την ανακαίνιση των χώρων (όπου 
απαιτείται).

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: 320 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπει η παράγραφος 3.2 της Πρόσκλησης και η παράγραφος 6.1 του Σχεδίου σύμβασης

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Η υπό ανάθεση σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ – NextGenerattionEU και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΤΔ του Έργου 
«Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δράσεις 16703, 16711, 
16634,16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543» το οποίο έχει ενταχθεί στο ΤΑΑ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Κατασκευή νέου κτηρίου του ΕΚ Αθηνά (Πάτρα)
Αριθμός τμήματος: B.1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το νέο κτίριο που πρόκειται να κατασκευαστεί θα στεγάσει τις ανάγκες του ΙΝ.ΒΙ.Σ. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί πλήρης λειτουργική σύνδεση μεταξύ του νέου και υφιστάμενου κτιρίου. Καταγράφεται 
επίσης, στην περιοχή ανέγερσης του νέου κτιρίου, η ύπαρξη τεχνικού έργου (γέφυρα) η οποία και θα πρέπει να 
απομακρυνθεί.
Το νέο κτίριο θα ακολουθήσει τις τελικές στάθμες του υφιστάμενου κτιρίου και πιο συγκεκριμένα:
• Στάθμη υπογείου
• Στάθμη ισογείου
• Στάθμη Α΄ ορόφου
• Τελική στάθμη Β’ ορόφου (τελική στάθμη δώματος) η οποία περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της μόνωσης.

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: 180 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπει η παράγραφος 3.2 της Πρόσκλησης και η παράγραφος 6.1 του Σχεδίου σύμβασης

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η υπό ανάθεση σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ – NextGenerattionEU και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΤΔ του Έργου 
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«Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δράσεις 16703, 16711, 
16634,16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543» το οποίο έχει ενταχθεί στο ΤΑΑ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
Αριθμός τμήματος: Β.2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Για την στέγαση των νέων δραστηριοτήτων του ΙΙΒΕΑΑ:
Α. την Μονάδα του BSL3+ και
Β. την Μονάδα Ραδιογονιδιωματικής (PET-MRI, Κύκλοτρο)
θα πρέπει να κτιστούν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν σε δυο διαφορετικές θέσεις εντός 
του οικοπέδου του ΙΙΒΕΑΑ και σε επαφή και με σύνδεση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Α) Όλες οι απαιτούμενες μελέτες σε επίπεδο Προμελέτης και Οριστικής
(Ειδικές Γεωτεχνικές, Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ, Περιβάλλοντος κλπ.)
Β) Η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων παρεκκλίσεων και αδειών για την κατασκευή του κτιρίου και
Γ) Η έκδοση απαλλαγής περιβαλλοντικών όρων ή περιβαλλοντική μελέτη

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: 420 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπει η παράγραφος 3.2 της Πρόσκλησης και η παράγραφος 6.1 του Σχεδίου σύμβασης

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η υπό ανάθεση σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ – NextGenerattionEU και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΤΔ του Έργου 
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«Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δράσεις 16703, 16711, 
16634,16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543» το οποίο έχει ενταχθεί στο ΤΑΑ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Αριθμός τμήματος: Β.3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή νέου κτηρίου για τα υποβρύχια οχήματα στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στις Γούρνες Ηρακλείου 
Κρήτης.
Κατασκευή νέου κτηρίου αντλιοστασίου στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη.
Κατασκευή νέου κτηρίου γραφείων - εργαστηρίων στην Κρήτη συνολικού εμβαδού περίπου 2.500μ2, που θα 
έχει ως βασικές εγκαταστάσεις και υποδομές για συλλογές καλλιεργειών, μικροσκοπικών κυρίως οργανισμών, 
καθώς και για εξελιγμένες εφαρμογές βιοτεχνολογίας.

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: 450 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπει η παράγραφος 3.2 της Πρόσκλησης και η παράγραφος 6.1 του Σχεδίου σύμβασης

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η υπό ανάθεση σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ – NextGenerattionEU και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΤΔ του Έργου 
«Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δράσεις 16703, 16711, 
16634,16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543» το οποίο έχει ενταχθεί στο ΤΑΑ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)
Αριθμός τμήματος: Β.4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το Ε.Ι.Π. προτίθεται να προβεί στην κατασκευή δύο νέων κτιρίων (Κτίριο Ερευνητικών Εργασιών – LAB και Το 
κτίριο Γραφείων, Εκπαίδευσης και Διαμονής - HUB) τα οποία θα ενσωματωθούν λειτουργικά στο υφιστάμενο 
κτιριακό Συγκρότημα και θα αποτελούν το Κέντρο Ερευνών παθογόνων παραγόντων του Ε.Ι.Π. (ΕΙΠ-PRC). 
Τα δύο προστιθέμενα κτίρια θα κατασκευασθούν στις θέσεις που καταλαμβάνουν σήμερα δύο υφιστάμενα 
κτίρια, το κτίριο LAB στη θέση του υφιστάμενου κτιρίου 5 και το κτίριο HUB στη θέση του υφιστάμενου κτιρίου 
6, προβλέπεται να καταλάβουν έκταση (καλυπτόμενης επιφανείας) 300 m2 το καθένα, ενώ προβλέπεται να 
διαθέτουν τρεις υπέργειους και δύο υπογείους ορόφους έκαστο.
Για λόγους βέλτιστης λειτουργίας και βέλτιστης λειτουργικής ενσωμάτωσης στο συνολικό Κτιριακό Συγκρότημα 
του ΕΙΠ προβλέπεται η σύνδεση των δύο προστιθεμένων κτιρίων με εναέρια κλειστή πεζογέφυρα-συνδετήριο 
διάδρομο προσώπων στο επίπεδο του 1ου ορόφου καθώς και στα δύο υπόγεια. Επί πλέον προβλέπεται η 
σύνδεση των δύο προστιθεμένων κτιρίων με αντίστοιχες γέφυρες με τα δύο υφιστάμενα κτίρια 7 και 8 του 
κτιριακού Συγκροτήματος και διαμόρφωση των σημείων των υφιστάμενων κτιρίων που θα υποδεχθούν τις 
γέφυρες, για την νέα χρήση τους.

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: 500 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπει η παράγραφος 3.2 της Πρόσκλησης και η παράγραφος 6.1 του Σχεδίου σύμβασης

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η υπό ανάθεση σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ – NextGenerattionEU και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΤΔ του Έργου 
«Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δράσεις 16703, 16711, 
16634,16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543» το οποίο έχει ενταχθεί στο ΤΑΑ.
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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:
Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Μελετητών 
ή Γραφείων Μελετών, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις, στις κάτωθι κατηγορίες μελετών:
• μελέτες κατηγορίας 06 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»
• μελέτες κατηγορίας 07 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες»
• μελέτες κατηγορίας 08 «Στατικές Μελέτες»
• μελέτες κατηγορίας 09 «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες»
• μελέτες κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων»
• μελέτες κατηγορίας 14 «Ενεργειακές Μελέτες»
• μελέτης κατηγορίας 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές μελέτες»
• μελέτες κατηγορίας 16 «Τοπογραφικές Μελέτες»
• μελέτες κατηγορίας 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες» (Αφορά μόνο τα Τμήματα της Ομάδας Β (Β.1 - Β.4)
Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή (κράτος-μέλος της ΕΕ ή/και άλλη χώρα) απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για ανάλογη κατηγορία μελετών 
και, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από 
τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για 
τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εν γένει εθνικού νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδίως του Συστήματος Διαχείρισης των 
Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
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IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/05/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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
Ημερομηνία: 31/05/2022
Τοπική ώρα: 13:00
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ, Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10563

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα πλήρη τεύχη της Πρόσκλησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου (https://hradf.com/prokirikseis/), 
όπου θα παραμείνουν αναρτημένα και από όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr/.
Οι υποψήφιοι υποβάλουν ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για κάθε Τμήμα με περιεχόμενο αυτό που 
περιγράφεται στην Πρόσκληση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 της Πρόσκλησης. Διαθέσιμα στοιχεία 
προς τους συμμετέχοντες για κάθε Τμήμα δίνονται στο Παράρτημα ΙΧ της Πρόσκλησης.
Για την παραδεκτή συμμετοχή απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής δύο τοις εκατό (2%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της δημοπρατούμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας δέκα τριών (13) μηνών από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Μπορούν να ζητηθούν διευκρινίσεις με 
αποστολή ερωτήματος προς το Ταμείο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης tender@hraf.gr  έως δέκα (10) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το Ταμείο θα απαντήσει το αργότερο 
έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και οι απαντήσεις μαζί με τις 
ερωτήσεις θα δημοσιευθούν χωρίς αποκάλυψη των στοιχείων των ερωτώντων στην ιστοσελίδα του Ταμείου. 
Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 47 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24 το Ταμείο θα 
παρατείνει τις προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη (Αττική)
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί 
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη του ΤΑΙΠΕΔ κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής 
ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του 
ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, με αποστολή της προσφυγής μέσω email στην ΑΕΠΠ (στη διεύθυνση
proedros@aepp-procurement.gr ). Μετά την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη από την ΑΕΠΠ έχει δικαίωμα άσκησης 
αίτησης αναστολής- ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά το άρθρο 372 ν. 4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη (Αττική)
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/04/2022
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