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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός
Σύμβουλος Συντήρησης Λίθου», Υποέργο 6 της Πράξης «Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου
Μπενακείου Βιβλιοθήκης» MIS 5149180.
Η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων [εφεξής Υ.Ε.Ε.Π.], με έδρα
της στην Αθήνα, Λεωφόρο Β. Σοφίας 11, Τ.Κ. 10671, είναι αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της
Βουλής των Ελλήνων, ως αναθέτουσας αρχής και ως δικαιούχου στο πλαίσιο: (α) των
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) καθώς και
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (β) του ετήσιου
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και (γ) έργων, υπηρεσιών, προμηθειών ή μελετών που της
ανατίθενται με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Βουλής, ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε δράσης.
Η Υ.Ε.Ε.Π, βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 11771/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΩΘ2Ζ46ΜΤΛΡ-Σ5Π) Απόφασης του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, για την ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση Επανάχρηση Κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5149180 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», προβαίνει στην Πρόσκληση Υποβολής
Προσφοράς για την ανάθεση του υποέργου 6 «Τεχνικός Σύμβουλος Συντήρησης Λίθου», σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 38 και118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (εφαρμοζόμενο κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων - Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51/Α/1997, όπως
ισχύει).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ20010000.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV
92522000-8 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτηρίων.
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1.
Αντικείμενο
1.1 Αντικείμενο του κατασκευαστικού έργου
Αντικείμενο του κατασκευαστικού έργου είναι η πλήρης αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού και
διατηρητέου νεότερου μνημείου του συγκροτήματος της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, που βρίσκεται πίσω
από την Παλαιά Βουλή, στη συμβολή των οδών Άνθιμου Γαζή και Κολοκοτρώνη, ιδιοκτησίας της Βουλής
των Ελλήνων, συνολικού εμβαδού 2.330,70 τ.μ.. Tο κτηριακό συγκρότημα σήμερα είναι κενό σε αναμονή
των εργασιών αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού.
Το υφιστάμενο κτήριο κατασκευάσθηκε σταδιακά κατά τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα.
Χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με το από 4.4.1984 Π.Δ. (ΦΕΚ 314/Δ/1984), το από
30.5.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 349/Δ/1985) και την σχετική διόρθωση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 440/Δ/19.9.1985
και, μεταγενέστερα, χαρακτηρίστηκε μνημείο με την συγκεκριμένη χρήση, με την Υπουργική Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/1043/1192/8.1.2004 (ΦΕΚ 25/τ.Β’/ 14.1.2004).
Συνοπτικά, οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν:
A. Την αποκατάσταση των κτηρίων (πτέρυγες Α, Β και Γ του συγκροτήματος):
 Επισκευή και ενίσχυση θεμελίωσης.
 Επισκευή και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού των κτηρίων.
 Καθαίρεση τμημάτων λιθοδομών και ενίσχυση αυτών.


Συντήρηση και επισκευή–ενίσχυση ξύλινης στέγης κτηρίου Α και μεταλλικής στέγης κτηρίου Β και
επικάλυψη με κεραμίδια γαλλικού τύπου.

 Εξυγίανση, αποκατάσταση και ενίσχυση των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στο κτήριο Γ και
κατασκευή νέας πλάκας στην οροφή του ισογείου με τελική επίστρωση από κεραμικά πλακίδια.


Συντήρηση και ενίσχυση του μεταλλικού βιβλιοστασίου του κτηρίου Β.

 Αποκατάσταση των όψεων των κτηρίων. Ενίσχυση επιχρισμάτων και τραβηχτών.
 Εσωτερική διαμόρφωση για τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση της διατηρητέας χρήσης του
συγκροτήματος, ως βιβλιοθήκης.
 Αποκατάσταση του ζωγραφικού εσωτερικού διακόσμου.
 Κατασκευή ψευδοροφών, όπου δε σώζεται ζωγραφικός διάκοσμος.
 Συντήρηση ή/και αντικατάσταση κουφωμάτων ή/και υαλοστασίων.


Συντήρηση ή/και αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων κλιμάκων, πατωμάτων, δαπέδων και
δαπέδων από τσιμεντοπλακίδια.



Συντήρηση ή/και αντικατάσταση μαρμάρινων μελών και στοιχείων.

 Συντήρηση ή/και αντικατάσταση μεταλλικών στοιχείων κλιμάκων, κιγκλιδωμάτων.
 Χρωματισμός των όψεων, των διακοσμητικών τραβηχτών, των κουφωμάτων και των μεταλλικών
στοιχείων.
B. Την ανακατασκευή συνδετήριου τμήματος ΑΓ (κλιμακοστασίου – ανελκυστήρα), μεταξύ των πτερύγων Α
και Γ, στη θέση του υπάρχοντος με επέκταση της επιφάνειάς του.
Γ. Την ανακατασκευή του συνδετήριου τμήματος ΑΒ, μεταξύ των πτερύγων Α και Β, με φέροντα οργανισμό
από μεταλλικά στοιχεία, στο οποίο διαμορφώνονται χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Δ. Την προσθήκη καθ’ ύψος ενός ορόφου, στο κτίριο Γ΄, για χρήση κυλικείου – αναψυκτηρίου και χώρων
Η/Μ εγκαταστάσεων εκατέρωθεν αυτού.
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Ε. Τον πλήρη εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων του συγκροτήματος, ώστε να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, που αφορούν σε θέματα κλιματισμού, ρύθμιση υγρασίας,
ισχυρών ρευμάτων, πυρόσβεσης, ανυψωτικών συστημάτων, δικτύου επικοινωνίας και δεδομένων,
συστημάτων ασφάλειας και ασφάλειας πρόσβασης κ.α..
Οι μελέτες εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων του έργου «Αποκατάσταση – Επανάχρηση
κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης» βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:
https://yeep.parliament.gr/Έργα/Άλλα-Έργα/αποκατάσταση-επανάχρηση-κτηρίου-μπενακείουβιβλιοθήκης.
1.2 Αντικείμενο έργου του Τεχνικού Συμβούλου Συντήρησης Λίθου
Οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο Τεχνικός Σύμβουλος αφορούν στην υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων ως προς τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και την αντιμετώπιση
αυτών κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση – Επανάχρηση κτηρίου Μπενακείου
Βιβλιοθήκης» καθώς και την πιστή εφαρμογή των επιμέρους μελετών, προκειμένου να μειωθούν ή και να
αποφευχθούν σφάλματα, καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους και να επιτευχθούν στο μέγιστο οι
στόχοι του έργου.
Ειδικότερα το αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου είναι η εποπτεία των εργασιών
συντήρησης λίθου κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και των μελετών που πιθανόν να εκπονηθούν
κατά την κατασκευή του έργου, που άπτονται της ειδικότητας του. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται:
 Να ελέγχει και να σχολιάζει εγγράφως τις προτάσεις και τυχόν εναλλακτικές μεθόδους
κατασκευής του έργου, τις οποίες συντάσσει ο ανάδοχος, είτε αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε
τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων μελετών του έργου. Ειδικότερα, θα πρέπει να ελέγχει την
κατασκευασιμότητα – εφικτότητα των προτάσεων του Τεχνικού Συμβούλου.
 Να μεταβαίνει επί τόπου του έργου μετά από αίτημα της Δ/νουσας Υπηρεσίας και να συντάσσει
σχετικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί.
 Να συμμετέχει σε συσκέψεις με την Προϊσταμένη Αρχή ή/και την Δ/νουσα Υπηρεσία, εφόσον του
ζητηθεί.


Να συνεργάζεται με τους αντίστοιχους τεχνικούς συμβούλους των αρχιτεκτονικών, στατικών και
Η/Μ επεμβάσεων καθώς και των εργασιών συντήρησης ζωγραφικού διακόσμου, όποτε αυτό
απαιτείται.



Να διατυπώνει εγγράφως τις απόψεις του σε ειδικότερα θέματα κατά την κατασκευή του έργου,
εφόσον του ζητηθεί.

1.3 Παραδοτέα
Προβλέπονται τα ακόλουθα Παραδοτέα:
 Τακτικές εξαμηνιαίες εκθέσεις, όπου θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο αντίστοιχο
ημερολογιακό εξάμηνο και θα υποβάλλονται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την λήξη αυτού.


Έκτακτες εκθέσεις, που θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που θα ζητηθεί από την Δ/νουσα
Υπηρεσία.

Τα παραδοτέα του έργου (Εκθέσεις, πίνακες κ.λπ.), θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχετικά λογότυπα
(στο εξώφυλλο ή στο υποσέλιδο του εγγράφου), όπως αυτά ισχύουν για τα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα ΕΣΠΑ (Βλ. Συνημμένο Υπόδειγμα). Ειδικότερα οι υποχρεώσεις των δικαιούχων πράξεων
ΕΣΠΑ
κωδικοποιούνται
στον
Επικοινωνιακό
Οδηγό
ΕΣΠΑ
2014-2020
(https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf).
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2.
Συμβατική Διάρκεια Έργου Τεχνικού Συμβούλου Συντήρησης Λίθου
Η Σύμβαση που θα υπογραφεί, αμοιβαία συνομολογείται ως σύμβαση έργου και η συνολική προθεσμία
για την περαίωση του αντικειμένου της, ορίζεται στο χρόνο που θα χρειαστεί από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και μέχρι την έκδοση
βεβαίωσης περαίωσης εργασιών (ενδεικτική προθεσμία 36 μήνες). Η συμβατική διάρκεια του
κατασκευαστικού έργου είναι 1.080 ημερολογιακές ημέρες και η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις
22/12/2021. Τυχόν παράταση ή διακοπή του κατασκευαστικού έργου επιφέρει ανάλογη παράταση ή
διακοπή της σύμβασης του Τεχνικού συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Η έκπτωση
του αναδόχου του έργου της κατασκευής επιφέρει διακοπή της παροχής υπηρεσιών από τον Τεχνικό
Σύμβουλο, η οποία θα συνεχισθεί μετά την ανάθεση του κατασκευαστικού έργου σε νέο ανάδοχο.
Η διάρκεια του Έργου μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, έκπτωσης του Αναδόχου
κ.λπ.. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αιτιολογημένα, να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού
προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις περιστάσεις εκτέλεσης
του έργου. Σε τέτοια περίπτωση, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος επί του υπολοίπου ποσού και
δεν διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος.
3.
Προϋπολογισμός - Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου
Το προϋπολογιζόμενο ποσό για το έργο του Τεχνικού Συμβούλου Συντήρησης Λίθου ανέρχεται στις
δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24 %.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη
περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου καθώς και κάθε άλλη
νόμιμη κράτηση, για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος. Στις κρατήσεις περιλαμβάνεται και η
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.4013/2011 στην οποία επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και
κράτηση υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.
4.
Διαδικασία ανάθεσης
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει (εφαρμοζόμενο κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων - Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51/Α/1997, όπως ισχύει).
5.
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η Aναθέτουσα Aρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης, για το σκοπό
της αξιολόγησης της προσφοράς, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ενημέρωση που επισυνάπτεται στο Παράρτημα II της
παρούσας.
6.
6.1

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχει μόνο ο οικονομικός φορέας, στον οποίο απευθύνεται η παρούσα
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.
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Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Η προσφορά του υποψηφίου πρέπει να κατατεθεί αυτοπροσώπως, ή δια εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου (όχι με το ταχυδρομείο), ή με courier1 στο πρωτόκολλο της ΥΕΕΠ της Βουλής των Ελλήνων
(Μέγαρο Αρβανίτη, Β. Σοφίας 11, 10671, Αθήνα, 1ος όροφος), ή με email στο epis@parliament.gr το
αργότερο σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη της παρούσας Πρόσκλησης, και ώρα: 14:00.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών συμπίπτει με μη εργάσιμη
ημέρα, π.χ. Σαββατοκύριακο ή αργία, κ.α., τότε η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
Ως συνοδευτικό της προσφοράς, θα πρέπει να υπάρχει Αίτηση Υποβολής Προσφοράς, προκειμένου να
μπορεί να πρωτοκολληθεί.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 408/12-05-2022)

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ:

Υπηρεσία
Εφαρμογής
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.../…/….

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

«Τεχνικός Σύμβουλος Συντήρησης Λίθου» /
Υποέργο 6 της Πράξης «Αποκατάσταση Επανάχρηση
κτηρίου
Μπενακείου
Βιβλιοθήκης»

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:

(Επωνυμία Εταιρίας/Εταιριών), Ταχ. Δ/νση,
τηλ., FAX, email, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ

Όσα δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
(προσφέροντα) πρέπει να είναι υπογεγραμμένα με φυσική υπογραφή ή ψηφιακά υπογεγραμμένα (σε
περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής του φακέλου) στην τελευταία σελίδα τους, από τον υποψήφιο ή από
το νόμιμο Εκπρόσωπο.
Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης υποβάλλονται στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως τρεις (3) ημέρες από την παραλαβή της παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει στις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος,
το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή της
προσφοράς.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Υποψήφιος δεν
μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής.
Μετά την υποβολή της Προσφοράς, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Πρόσκλησης ή
της Προσφοράς δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου της προσφοράς που αποστέλλεται ταχυδρομικά
ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή της.
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Περιεχόμενο Προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, του υποψηφίου ή του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων ότι:
α) Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους / απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων
αυτής με θέμα «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών
«Τεχνικός Σύμβουλος Συντήρησης Λίθου», Υποέργο 6 της Πράξης «Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου
Μπενακείου Βιβλιοθήκης» MIS 5149180», καθώς και ότι θα εκτελέσω το έργο στο σύνολό του, όπως
περιγράφεται σε αυτή.
β) Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.
γ) Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του υποψήφιου Τεχνικού Συμβούλου η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
δ) Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται σε φωτοτυπία είναι αληθή και ακριβή.
Διευκρίνηση: [σε περίπτωση νομικού προσώπου/εταιρείας] Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για τη
διοίκηση του υποψηφίου οργάνου, με την οποία:
i) θα εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψήφιου,
ii) θα ορίζονται τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας που θα εξουσιοδοτείται να υποβάλει
την προσφορά και να υπογράφει δεσμευτικώς για την εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα απαραίτητα έγγραφα.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΥΠΠΟΑ
5. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο θα προκύπτει η σχετική με το έργο εμπειρία, ήτοι σε μελέτη και
αποκατάσταση λίθινων, μαρμάρινων, πλίνθινων και μεταλλικών αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών
στοιχείων, τσιμεντένιων πλακιδίων και μωσαϊκών δαπέδων διατηρητέων κτηρίων/ μνημείων.
6. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, η οποία θα πρέπει, είτε να είναι υπογεγραμμένη
ψηφιακά από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής του
φακέλου), είτε να είναι υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο και να φέρει τη
σφραγίδα του (σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής αποστολής του φακέλου).
7. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, από τα οποία
να προκύπτει το πρόσωπο εκείνο το οποίο δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία για την εν λόγω
σύμβαση.
6.4

Χρόνος ισχύος των προσφορών2

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα τριών (3) μηνών από
την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Εάν η προσφορά ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στη
διαδικασία να παρατείνει την προσφορά του.

2

Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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7. Ανάθεση έργου και υπογραφή σύμβασης3
Η υποβληθείσα προσφορά θα εξετασθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την
αρμόδια Μονάδα της Υ.Ε.Ε.Π και εφόσον κριθεί ότι είναι συμφέρουσα και ανταποκρίνεται στους όρους
και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης θα εκδοθεί σχετική Απόφαση επί της ανάθεσης
εκτέλεσης του έργου.
Η Απόφαση ανάθεσης του έργου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος καλείται να υπογράψει
σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησής της. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω
προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή, τον κηρύσσει έκπτωτο από την ανάθεση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης, δύναται να γίνει μόνο με την έγγραφη συναίνεση και
των δυο μερών.
8.
Εκτέλεση της σύμβασης
8.1 Παρακολούθηση – Παραλαβή της Σύμβασης
Η παρακολούθηση των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του ν.
4412/2016, όπως ισχύει, ως ακολούθως:


Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθώς και η παραλαβή του
έργου διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτείται με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Τεχνικού Συμβούλου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.



Η επικοινωνία με τον Τεχνικό Σύμβουλο θα γίνεται με συναντήσεις, όπου αυτό απαιτείται ή με
όλες τις άλλες μορφές επικοινωνίας (γραπτά, email, τηλεφωνικά), κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή Παραλαβής παραλαμβάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και τα παραδοτέα του έργου
και συντάσσει Πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.
8.2 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε ως εξής:
 50% του συμβατικού τιμήματος για την παροχή των υπηρεσιών κατά το πρώτο έτος κατασκευής
του έργου (2022)
 20% του συμβατικού τιμήματος για την παροχή των υπηρεσιών κατά το δεύτερο έτος κατασκευής
του έργου (2023),
 25% του συμβατικού τιμήματος για την παροχή των υπηρεσιών κατά το τρίτο έτος κατασκευής του
έργου (2024),
 5% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση του έργου του Τεχνικού Συμβούλου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με την αντίστοιχη πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, κατόπιν προσκόμισης των νόμιμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

3

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
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Σε περίπτωση διακοπής της παροχής υπηρεσιών από τον Τεχνικό Σύμβουλο, λόγω αντίστοιχης διακοπής
του κατασκευαστικού έργου ή έκπτωσης του αναδόχου του έργου της κατασκευής, θα πληρωθεί τμήμα
της τρέχουσας δόσης σε αναλογία, μετά την παραλαβή των έως τότε παρασχεθεισών υπηρεσιών.
9.
Ματαίωση Διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, μετά από
γνώμη της αρμόδιας Μονάδας της Υ.Ε.Ε.Π.. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Μονάδας, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η σύμβαση που θα υπογραφεί από την
κατακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης με βάση την παρούσα Πρόσκληση και την προσφορά του Τεχνικού
Συμβούλου ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. Οποιαδήποτε
τροποποίηση των όρων της σύμβασης, δύναται να γίνει μόνο με την έγγραφη συναίνεση και των δυο
μερών.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Τεχνικός Σύμβουλος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε
διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην
εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την
εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Ελληνικών
Δικαστηρίων που εδρεύουν στην Αθήνα. Δεν αποκλείεται να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των
αντισυμβαλλομένων σε διαιτησία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
11. Γενικά – Λοιπά Θέματα
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των
λοιπών διατάξεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, καθώς και των σχετικών με την παροχή
υπηρεσιών, νόμων, κ.λπ., τα οποία θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες και δεν μπορούν να
επικαλεστούν άγνοιά τους.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο Συντονιστής της Υπηρεσίας Εφαρμογής
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ελευθέριος Παπαδόπουλος

Εσωτερική Διανομή:
α. Γραφείο Προέδρου Βουλής
β. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
γ. Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής
δ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης
ε. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
στ. Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Υ.Ε.Ε.Π.
- Μονάδα Εφαρμογής και Παρακολούθησης Έργων
- Μονάδα Ελέγχου και Οικονομικής Διαχείρισης
ζ. Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών & Λοιπών Πιστώσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς:

Την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Συντήρησης Λίθου» / Υποέργο 6 της Πράξης
«Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης» (MIS 5149180)
Στοιχεία Προσφέροντα:
Επωνυμία: …………………………
Έδρα: …………………………………
Α.Φ.Μ.: ………………………………
Δ.Ο.Υ.: ……………………………..
Τηλέφωνο:………………………
Email: ……………………………..
Ο/Η υπογράφων/ουσα (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ, αφού έλαβα γνώση των όρων της με αρ.
πρωτ. Υ.Ε.Ε.Π.: ………………………………… (ΑΔΑΜ: ………………………….………..) πρόσκλησης για την παροχή
υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Συντήρησης Λίθου / Υποέργο 6 «Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου
Μπενακείου Βιβλιοθήκης», δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την
παρακάτω προσφορά:
α/α

1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Συντήρησης
Λίθου για το έργο «Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτηρίου
Μπενακείου Βιβλιοθήκης» σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ.Ε.Ε.Π. 408/12.05.2022
πρόσκληση υποβολής προσφορών.

…€

Συνολική προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α. 24%

…€

Φ.Π.Α. 24%

…€

Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

…€

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.
Ημερομηνία: …………………….

Για τον/την προσφέροντα/ουσα
Σφραγίδα/ Υπογραφή
(Ονοματεπώνυμο)
9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για
προσωπικών δεδομένων

ΑΔΑ: 0Ε-07Ρ2
την επεξεργασία

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές
του ΚΗΜΔΗΣ και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του
απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και
μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή
ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η
νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με
δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω
περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί
να ασκεί ανά πάσα στιγμή κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που το αφορούν, με έγγραφο αίτημά του προς την αναθέτουσα αρχή [e-mail: epis@parliament.gr] και
συγκεκριμένα μπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα που το
αφορούν, διόρθωσης ανακριβών δεδομένων όπως και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, καθώς και
διαγραφής δεδομένων και/ή περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις και εφόσον αυτά δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης.
VI. Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα ανωτέρω προσωπικά
δεδομένα, μπορούν να υποβάλουν ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
VII. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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