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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ταχ. διεύθυνση: ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πόλη: Κοζάνη
Κωδικός NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia
Ταχ. κωδικός: 50100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Βάγια Γούλα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vgoula@uowm.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2461056355
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.uowm.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.uowm.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΛΙΑΚΑ 
(ΕΑΠΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Αριθμός αναφοράς: 1/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της διαγωνιστικής Διαδικασίας αφορά στην επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών 
του έργου «Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα» (ΕΑΠΟ) ή και “Αστροπάρκου”, το οποίο θα επιτελεί 
πληθώρα λειτουργιών με βασική την παροχή εκπαιδευτικού έργου προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ΔΜ. 
Επίσης, θα αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της έρευνας και τη διάδοση της επιστήμης.

mailto:vgoula@uowm.gr
www.uowm.gr
www.uowm.gr
www.eprocurement.gov.gr


2 / 5

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 784 855.42 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανατίθεται στον ανάδοχο η εκπόνηση των αναγκαίων 
μελετών, δηλαδή της αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και γεωτεχνικής μελέτης. Όλες οι 
μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών 
σε δύο στάδια: προμελέτη και μελέτης εφαρμογής. Μετά την έγκριση της προμελέτης όλων των μελετών θα 
συνταχθούν απ’ ευθείας οι μελέτες εφαρμογής παραλείποντας το στάδιο της Οριστικής μελέτης. Στο στάδιο 
της μελέτης εφαρμογής εκπονείται η μελέτη ΜΕΑ και το ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου που θα δημοπρατηθεί με βάση τα 
οριζόμενα στο Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερα. Για την έγκριση της προμελέτης από τη Προϊσταμένη Αρχή, 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με ευθύνη του μελετητή, η έκδοση της προέγκρισης οικοδομικής αδείας από την 
αρμόδια Υπηρεσία δόμησης. Στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής, θα πρέπει να τύχει όλων των απαιτούμενων 
αδειοδοτήσεων, από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο με μέριμνα του Αναδόχου μελετητή πριν την έγκρισή του 
από την Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 784 855.42 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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:
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ .ΕΡΓΟ: 2021ΕΠ00510069 ΣΑΕΠ 0051

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:
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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 για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 
προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 
της παρούσας . 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

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
Σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου με ελάχιστα όρια ευθύνης:
• στην κατηγορία μελέτης 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) € 500.000 ανά αξίωση και € 750.000 αθροιστικά για όλη 
την ασφαλιστική περίοδο,
• στην κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες) € 500.000 ανά αξίωση και € 750.000 αθροιστικά για όλη την 
ασφαλιστική περίοδο,
• στην κατηγορία μελέτης 09 (Η/Μ Μελέτες) € 500.000 ανά αξίωση και € 750.000 αθροιστικά για όλη την 
ασφαλιστική περίοδο,
• στην κατηγορία μελέτης 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες) € 350.000 ανά αξίωση και € 500.000 αθροιστικά 
για όλη την ασφαλιστική περίοδο.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ισχύουν τα παρακάτω:
• Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται ως εγγεγραμμένος στο ως άνω επαγγελματικό 
μητρώο στην κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), να διαθέτει έναν τουλάχιστον μελετητή 
δωδεκαετούς εμπειρίας στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ένα τουλάχιστον από 
τα μέλη της ένωσης πρέπει να πληροί την απαίτηση αυτή.
• Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται ως εγγεγραμμένος στο ως άνω επαγγελματικό 
μητρώο στην κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), να διαθέτει τουλάχιστον 1 μελετητή δωδεκαετούς 
εμπειρίας και 1 μελετητή οκταετούς εμπειρίας ή αντίστοιχα σύμφωνα με το ΠΔ 71/2019. Σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης πρέπει να πληροί την απαίτηση αυτή.
• Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται ως εγγεγραμμένος στο ως άνω επαγγελματικό 
μητρώο στην κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες), να διαθέτει τουλάχιστον 1 μελετητή δωδεκαετούς εμπειρίας και 
1 μελετητή οκταετούς εμπειρίας ή αντίστοιχα σύμφωνα με το ΠΔ 71/2019. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης πρέπει να πληροί την απαίτηση αυτή.
• Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται ως εγγεγραμμένος στο ως άνω επαγγελματικό 
μητρώο στην κατηγορία 09 (Η/Μ), να διαθέτει έναν τουλάχιστον 1 μελετητή δωδεκαετούς εμπειρίας και 1 
μελετητή οκταετούς εμπειρίας ή αντίστοιχα σύμφωνα με το ΠΔ 71/2019. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης πρέπει να πληροί την απαίτηση αυτή.
• Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται ως εγγεγραμμένος στο ως άνω επαγγελματικό 
μητρώο στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνική Μελέτη), να διαθέτει έναν τουλάχιστο μελετητή οκταετούς εμπειρίας 
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στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης 
πρέπει να πληροί την απαίτηση αυτή.
Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν και για τους αλλοδαπούς προσφέροντες.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77 εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους 
και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.».

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4-8 άρθρου 105 και 182 του ν. 
4412/2016.

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

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/11/2022
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: 24/11/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην Κοζάνη (Διοικητήριο Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης, 1ος 
όροφος)

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Διαγωνισμός Μελετών



5 / 5

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/10/2022


