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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

1. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & 
Θρησκευμάτων, διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση 
ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ», με εκτιμώμενη αξία 3.157.258,06 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
 
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το 4 ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκο-
μείου (Περιοχή Κουρί), στην Πτολεμαΐδα (κωδικός NUTS: EL531). Το αντικείμενο της σύμβασης 
αφορά στην κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση νέων κτηριακών υποδομών συνολικής 
επιφάνειας 1.994,61 τ.μ. διαρθρωμένο σε τρία επίπεδα. Στο υπόγειο του κτιρίου θα 
εγκατασταθούν οι αναγκαίες υποδομές με τα περιφερειακά συστήματα που θα υποστηρίζουν 
τη λειτουργία του κτιρίου, όπως ηλεκτρολογικοί πίνακες, πυροσβεστικό συγκρότημα και 
συστήματα θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού. Στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο θα 
δημιουργηθούν αντίστοιχα τέσσερα (4) γραφεία και τρία (3) εργαστήρια στα οποία θα 
εγκατασταθεί το προσωπικό και ο εξειδικευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός του Ινστιτούτου. 
Επιπλέον, στο ισόγειο του κτιρίου περιλαμβάνεται η δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
η οποία θα καλύπτει τις εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και λειτουργικές ανάγκες του Ινστιτούτου. 
Το έργο ανήκει στις Κατηγορίες Οικοδομικών εργασιών (κωδικός CPV: 45200000) και 
Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (κωδικός CPV: 45300000). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου, ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24)  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
3. Για τους ενδιαφερόμενους, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής www.gsrt.gr (Προσκλήσεις ΕΤΑΚ/ΔιαγωνισμοίΔιακηρύξεις/διαγωνισμοίΤεχνικά 
Έργα/ Μελέτες). Πληροφορίες: Κολέζας Γεώργιος, τηλ.: 210-7458054, email: g.kolezas@gsrt.gr 
και Μπιζάς Αγαπητός, τηλ.:210-7458062, email: bizas@gsrt.gr. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gsrt.gr/
mailto:g.kolezas@gsrt.gr
mailto:bizas@gsrt.gr
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4. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 
ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
 
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία: 
23-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
αυτό της προσφοράς, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2α του 
Ν.4412/2016. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Απαγορεύονται οι 
εναλλακτικές προσφορές.  
 
6. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-03-
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ. 
 
7. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και σε έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, κατά την έννοια του άρθρου 100 του ν.3669/08 όπως έχει 
τροποποιηθεί και που είναι εγκατεστημένα: 

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 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, 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. 

8.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, 
8.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις 
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
9. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 
κατηγορία/-ιες έργου της παρ. 8.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. 
 
10. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Οικοδομικών και συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό μεμονωμένα, θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφοράς ίδια 
κεφάλαια τουλάχιστον 375.000,00 Ευρώ, πάγια στοιχεία συνολικής αξίας τουλάχιστον 
75.000,00 Ευρώ και να τηρούν τους απαιτούμενους δείκτες βιωσιμότητας.  
Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Οικοδομικών και συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό ως μέλη ένωσης, θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε ένας από αυτούς, κατά την 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβολή της προσφοράς, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 100.000,00 Ευρώ ή πάγια 
στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας 100.000,00 
Ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 100.000,00 
Ευρώ.   
Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών θα 
πρέπει να διαθέτουν, κατά την υποβολή της προσφοράς, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 
100.000,00 Ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, 
συνολικής αξίας 100.000,00 Ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία 
συνολικής αξίας 100.000,00 Ευρώ.  
Οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξεις 
των άρθρων 99 και 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Ειδικά οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 
 
11. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Οικοδομικών και συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό μεμονωμένα θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους 
στη βασική τους στελέχωση έναν τεχνικό πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με εμπειρία 
12 ετών σε κατασκευή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και έναν τεχνικό πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου 
τίτλου) με εμπειρία 9 ετών σε κατασκευή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, τουλάχιστον. 
Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Οικοδομικών και συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό ως μέλη ένωσης θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε ένας από αυτούς  κατά την 
υποβολή της προσφοράς στη βασική του στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς 
πτυχιούχους ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με εμπειρία 9 ετών σε κατασκευή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ή έναν τεχνικό πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με εμπειρία 9 ετών σε κατασκευή 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και δύο (2) τεχνικούς πτυχιούχους ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με 
εμπειρία 6 ετών σε κατασκευή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή έναν (1) τεχνικό πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ (ή 
ισοδύναμου τίτλου) με εμπειρία 12 ετών σε κατασκευή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 
Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών θα 
πρέπει να διαθέτουν  κατά την υποβολή της προσφοράς στη βασική τους στελέχωση 
τουλάχιστον  δύο (2) τεχνικούς πτυχιούχους ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με εμπειρία 9 ετών σε 
κατασκευή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή έναν τεχνικό πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου 
τίτλου) με εμπειρία 9 ετών σε κατασκευή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και δύο (2) 
τεχνικούς πτυχιούχους ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) με εμπειρία 6 ετών σε κατασκευή 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή έναν (1) τεχνικό πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ (ή ισοδύναμου τίτλου) 
με εμπειρία 12 ετών σε κατασκευή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 
 
12. Διαδικασίες προσφυγής: 
12.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 
221 του ν.4412/2016, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του 
πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για 
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τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της ένστασης.  
12.2 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού 600,00 Ευρώ.  
 
13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
63.145,00 Ευρώ και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης, ήτοι μέχρι 31-01-2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
14. Το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ» είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ με ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 20%. (αριθ. ενάρ. έργου 
2016ΕΠ00510045). 
 
15. Προκαταβολή θα χορηγηθεί έως 15%. 
 
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 
 
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΔΡ. Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ 
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