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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ 03/2022/ΓΕΩΤΕΕ (Αρ. Πρωτ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: 3374/16-062022
Ανακοινώνουμε ότι τo ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Ν.ΠΔ.Δ.) διενεργεί (κάτω των
ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου
«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση και διαχείριση της Πράξης » με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης: 03/ 2022/ ΓΕΩΤΕΕ
Προϋπολογισμός: 100.192,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή 80.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%).
Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 3 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των λειτουργιών του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» με
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7003/2047/Α3 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
υπ’αρ.πρωτ. 2501/11-05-2022 και έχει λάβει κωδικό MIS 5049507.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιχειρησιακής υποστήριξης του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των
λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος» με κωδικό MIS 5049507 με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ΕΥΔ Ε.Π.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.
Συνοπτικά οι υπηρεσίες αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών επιχειρησιακών
υπηρεσιών από τον Ανάδοχο προς το Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος σχετικά με:




την σύνταξη των ειδικών προδιαγραφών των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1,
την υποστήριξη στη διαχείριση και στο συντονισμό της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου,
τη νομική υποστήριξη για το Υποέργο 1 και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης.

Η σύμβαση αφορά το Υποέργο 3 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση και
διαχείριση της Πράξης» της Πράξης «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος».
Τόπος Παράδοσης: Θεσσαλονίκη
Γλώσσα: Ελληνική
Κωδικοί (CPV) : 79400000-8 (Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε
θέματα διαχείρισης)
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για 14 Μήνες.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
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από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή
με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών
συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1616,00 €.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)
Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 15/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην Ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και τη με
αρ. 64233/08.06.2021 ( Β’ 2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Επικρατείας « Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται
εκπρόθεσμες.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 18/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ
, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 30 ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της ήτοι από 16/06/022
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ
https://www.geotee.gr.
Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο
ΓΕΩΤΕΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, τηλ. 2310278817 και e-mail : info@geotee.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΤΕΕ
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