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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 15
Πόλη: Καλλιθέα
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 17676
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α.)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: didimy@patt.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131618176
Φαξ:  +30 2109248108
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.patt.gov.gr/main/index.php

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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Υπηρεσίες Συμβούλου στη Δ/νση διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών διάρκειας δύο ετών

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβαση αφορά τη Συμφωνία - Πλαίσιο με ένα ανάδοχο για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης προς την Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα για τη Δ/νση 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής στις Ενότητες Εργασιών που περιγράφονται στο 
σημείο ΙΙ.2.4 της παρούσας

mailto:didimy@patt.gov.gr
http://www.patt.gov.gr/main/index.php
www.promitheus.gr
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II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 612 903.22 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας - Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης προς την Περιφέρεια Αττικής για τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής στις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών:
Ενότητα Εργασιών 1: Προεργασία – Ιεράρχηση και υποβοήθηση για το στρατηγικό σχεδιασμό νέων Έργων
Ενότητα Εργασιών 2: Υποστήριξη στη διασφάλιση και διαχείριση της χρηματοδότησης των έργων
Ενότητα Εργασιών 3: Υποστήριξη στην ανάθεση των συμβάσεων Μελετών ή/και Συμβάσεων Δημοσίων Έργων/
Παροχών υπηρεσίας/Προμηθειών / ΣΔΙΤ
Ενότητα Εργασιών 4: Υποστήριξη στην παρακολούθηση της εκτέλεσης των μελετών / Έργων/Παροχών 
υπηρεσίας/Προμηθειών / ΣΔΙΤ
Ενότητα Εργασιών 5: Υποστήριξη στην βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της Δ/νσης
Η παροχή των υπηρεσιών θα χωριστεί σε επιμέρους υποέργα και θα συνάπτεται μία εκτελεστική σύμβαση 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για κάθε επιμέρους υποέργο. Σε κάθε εκτελεστική σύμβαση 
μπορεί να περιλαμβάνονται υπηρεσίες από περισσότερες από μία φάσεις.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κατανόηση Έργου / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης Έργου / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σαφήνεια και πληρότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του Έργου / Στάθμιση: 
25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Χρονοπρογραμματισμός παρεχομένων υπηρεσιών / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Δομή & Οργάνωση Ομάδας Έργου / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σχέδιο Επικοινωνίας / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 100

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 612 903.22 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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
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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: 
όχι

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 οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ήτοι να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
με την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας - πλαίσιο, οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για καθεμιά από τις 
τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού κλεισμένες χρήσεις (2018, 2019, 2020) ίσο ή μεγαλύτερο από το 
150% του προϋπολογισμού της συμφωνίας – πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του. Διευκρινίζεται ότι σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να πληρείται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Α) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς από το 2018 –σήμερα:
• τουλάχιστον τρία (3) συμβουλευτικά έργα με αθροιστική συμβατική αμοιβή ίση τουλάχιστον με το 150% του 
προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης συμφωνίας– πλαίσιο, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης, και με συμμετοχή του οικονομικού φορέα στο κάθε έργο αυτό τουλάχιστον 80%, με αντικείμενο 
το καθένα υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα για το 
σχεδιασμό, διαχείριση και παρακολούθηση έργων. Ένα από τα έργα αυτά θα αφορά το σχεδιασμό, διαχείριση 
και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
• τουλάχιστον δύο συμβουλευτικά (2) έργα με συμμετοχή του οικονομικού φορέα στο κάθε έργο αυτό 
τουλάχιστον 80% και με αντικείμενο το οποίο θα αφορά την υποστήριξη φορέα δημοσίου στο σχεδιασμό έργου ή 
έργων στον τομέα των συγκοινωνιών ή/και υποδομών.
• τουλάχιστον ένα (1)συμβουλευτικό έργο με συμμετοχή του οικονομικού φορέα στο έργο αυτό τουλάχιστον 80% 
και με αντικείμενο το οποίο θα αφορά την υποστήριξη φορέα δημοσίου στη δημοπράτηση έργου ή έργων στον 
τομέα των συγκοινωνιών ή/και υποδομών.
• τουλάχιστον τρία συμβουλευτικά (3) έργα με αντικείμενο το σχεδιασμό δράσεων αστικής κινητικότητας για 
λογαριασμό ΟΤΑ
• τουλάχιστον δύο (2) έργα με αντικείμενο τη βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ
Ένα έργο μπορεί να καλύπτει ταυτόχρονα περισσότερες της μιας από τις παραπάνω κατηγορίες.
Σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω έργα έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο (ή τον δανείζοντα 
εμπειρία) ως μέλος ένωσης, προσμετράτε μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
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III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα της διακήρυξης

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
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα

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: 09/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00

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: 15/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Στα γραφεία της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής στην Π. Τσαλδάρη 15, 176 
76, Καλλιθέα
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ετήσια Επιτροπή Διαγωνισμού, που έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ. 
2801/7-12-2021 (ΑΔΑ:6YΞN7Λ7-3OZ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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Επίσημη επωνυμία: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ταχ. κωδικός: 176 76
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: didimy@patt.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +030 2131618101
Φαξ:  +030 2109248108

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 δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ταχ. κωδικός: 176 76
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: didimy@patt.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +030 2131618101
Φαξ:  +030 2109248108

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/01/2022

mailto:didimy@patt.gov.gr
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