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Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών
Οδηγία 2014/24/ΕΕ  ◯
Οδηγία 2014/25/ΕΕ  ◯

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (παρακαλείστε να προσδιορίσετε όλες(-ους) τις (τους) αρμόδιες(-ους) για τη διαδικασία αναθέτουσες(-οντες) αρχές/

φορείς)

Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη: Κωδικός NUTS: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Αρμόδιος για πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL)

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

⃞ Ο διαγωνισμός αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις 
δημόσιες προμήθειες:

⃞ Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από κεντρική αρχή αγορών

I.3) Επικοινωνία
◯ Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: (URL)
◯ Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: (URL)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από                 

◯ η προαναφερθείσα διεύθυνση
◯ άλλη διεύθυνση: (παρακαλείστε να παράσχετε μια άλλη διεύθυνση)

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται

⃞ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: (URL)
◯ στην προαναφερθείσα διεύθυνση
◯ στην ακόλουθη διεύθυνση: (παρακαλείστε να παράσχετε μια άλλη διεύθυνση)

⃞ Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: (URL)

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής (στην περίπτωση προκήρυξης που δημοσιεύεται από αναθέτουσα αρχή)

◯ Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

◯ Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο
◯ Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

◯ Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
◯ Οργανισμός δημοσίου δικαίου
◯ Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
◯ Άλλο είδος:

I.5) Κύρια δραστηριότητα (στην περίπτωση προκήρυξης που δημοσιεύεται από αναθέτουσα αρχή) 

◯ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
◯ Άμυνα
◯ Δημόσια τάξη και ασφάλεια
◯ Περιβάλλον
◯ Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
◯ Υγεία 

◯ Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας
◯ Κοινωνική προστασία
◯ Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
◯ Εκπαίδευση
◯ Άλλες δραστηριότητες:

I.6) Κύρια δραστηριότητα (στην περίπτωση προκήρυξης που δημοσιεύεται από αναθέτοντα φορέα)

◯ Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας
◯ Ηλεκτρισμός 
◯ Εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου
◯ Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων
◯ Ύδρευση
◯ Ταχυδρομικές υπηρεσίες

◯ Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 
◯ Μεταφορές με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ, τρόλεϊ ή 

λεωφορεία
◯ Δραστηριότητες που αφορούν τους λιμένες
◯ Δραστηριότητες που αφορούν τους αερολιμένες
◯ Άλλες δραστηριότητες:

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu
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Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Αριθμός αναφοράς: 2

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

 
II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 2

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

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   ◯ όχι

Ταυτότητα του έργου:

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.10) Κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων: 2 (στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού)

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία    ◯ ναι   ◯ όχι   
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία: 

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.2) Είδος διαγωνισμού

◯ Ανοικτή διαδικασία

◯ Κλειστή διαδικασία
Αριθμός συμμετεχόντων προς εξέταση:  [        ] 
ή  Ελάχιστος αριθμός:  [        ]   /  Μέγιστος αριθμός:  [        ]

IV.1.7) Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί: 1 (στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού)

IV.1.9) Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία:  (ηη/μμ/εεεε)           Τοπική ώρα:  (ωω:λλ)

IV.2.3) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγέντες υποψηφίους: 2  (ηη/μμ/εεεε) (στην περίπτωση κλειστού 
διαγωνισμού)

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής:   [    ] [    ] 1
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IV.3) Βραβεία και κριτική επιτροπή 

IV.3.1) Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία

Θα απονεμηθεί(-ούν) βραβείο(-α)    ◯ ναι   ◯ όχι
Αριθμός και αξία του (των) προς απονομή βραβείου(-ων): 2

IV.3.2) Λεπτομέρειες για πληρωμές προς όλους τους συμμετέχοντες: 2

IV.3.3) Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού

Οποιεσδήποτε συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στον νικητή ή τους νικητές του διαγωνισμού    ◯ ναι   ◯ όχι

IV.3.4) Απόφαση της κριτικής επιτροπής

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα    ◯ ναι   ◯ όχι

IV.3.5) Ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής: 1, 2

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 2

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 2

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 2

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε)

Αποτελεί ευθύνη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους 
τους εφαρμοστέους νόμους.

1 παρακαλείστε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί
2 εφόσον προβλέπεται
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