ΓΑΛΛIΚΗ ΑΡΧΑIΟΛΟΓIΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (Κύριος του Έργου) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή- ανακαίνιση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ» της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Διδότου,
αρ. 6, Τ.Κ. 10680, μέσω διενέργειας κλειστού διαγωνισμού εκτιμήσεως προσφορών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εκτός
αυτής, των οποίων η δραστηριότητα ασκείται στα πλαίσια του αντικειμένου του διαγωνισμού και τα
οποία διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, τα απαραίτητα πτυχία και την ανάλογη πείρα σε
θέματα κατασκευής, ανακαίνισης πολιτιστικών, συνεδριακών και μουσειακών χώρων, είναι δε
εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα επιμελητήρια ή επαγγελματικές ενώσεις.
Το Έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
 Αρχιτεκτονικές
 Στατικές
 Ηλεκτρομηχανολογικές
 Ακουστικές
Μελετητές:
Γιώργος Παρμενίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Christine Longuépée, Αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων ENSAD
Σωτήρης Πουλίσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός DPLG
Νικήτας Χατζημιχάλης, Αρχιτέκτων Μηχανικός DPLG
Μιχάλης Μεσολογγίτης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Γρ. & Μ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης & Σία Ε.Ε., Μηχανολογικά
Gottfried Schubert, Σύμβουλος Δομικών και Ακουστικών Μελετών
Η διαδικασία είναι προσαρμοσμένη στις αρχές του κλειστού διαγωνισμού εκτιμήσεως προσφορών.
Αυτή η διαδικασία αποτελείται από δύο μέρη:
1) Κατά το πρώτο στάδιο επιλέγονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τις ικανότητες, την ανάλογη
εμπειρία σε παρόμοια έργα και τις συστάσεις που διαθέτουν.
2) Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται η επιλογή της καλύτερης προσφοράς βάσει φακέλου.
Αριθμός υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν μια προσφορά :
Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων: 5

Μέγιστος αριθμός υποψηφίων: 8
1) Πρώτο στάδιο
Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί για την υποβολή προσφοράς:
Οι υποψηφιότητες θα ταξινομηθούν κατόπιν ανάλυσης στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη τα
ακόλουθα κριτήρια :
• Δυνατότητα ανάληψης του συνόλου του έργου
• Τεχνικές και χρηματοοικονομικές ικανότητες των υποψηφίων
• Επαγγελματικές συστάσεις των υποψηφίων
Δικαιολογητικά προς υποβολή όσον αφορά στα προσόντα και τις ικανότητες του υποψηφίου:
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει (επί ποινή αποκλεισμού):
A) Τις ακόλουθες δηλώσεις και έντυπα ή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους:
• Μία επιστολή υποψηφιότητας στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου (σε περίπτωση κοινοπραξίας, μία επιστολή υποψηφιότητας υπογεγραμμένη από όλα τα
μέλη της κοινοπραξίας στην οποία παρουσιάζεται η σύνθεση της κοινοπραξίας και αναφέρεται ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος)
• Μία δήλωση του υποψηφίου στην οποία καθορίζεται το κεφάλαιο, ο κύκλος εργασιών (των πέντε
τελευταίων ετών), οι τεχνικές ικανότητες και οι ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι της εταιρίας
• Μία υπεύθυνη δήλωση πως ο υποψήφιος δεν υφίσταται περιορισμούς λόγω μη τήρησης των
ελληνικών νόμων και διατάξεων
• Μία υπεύθυνη δήλωση όπου θα βεβαιώνεται πως το έργο θα πραγματοποιηθεί με εργαζόμενους που
θα έχουν συνάψει νόμιμη σχέση εργασίας με τον εργοδότη τους
B) Ένα υπόμνημα μίας σελίδας (Α4) στο οποίο θα αναφέρονται τα κίνητρα όσο και η προβλεπόμενη
οργάνωση του υποψηφίου ως προς την πραγματοποίηση και την παρακολούθηση του έργου.
Γ) Έναν φάκελο στον οποίο θα παρουσιάζονται παρόμοια έργα που πραγματοποιήθηκαν κατά την
τελευταία δεκαετία ή που είναι υπό πραγματοποίηση, καθορίζοντας το όνομα του κυρίου του έργου,
την περίοδο πραγματοποίησης, το κόστος του έργου και τον τύπο των καθηκόντων που έφερε εις
πέρας ο υποψήφιος.
Οι συστάσεις αυτές είναι δυνατό να συνοδεύονται από ένα φάκελο φωτογραφιών όπου θα
παρουσιάζονται τα ολοκληρωμένα έργα, όπως και οι εσωτερική τους διαμόρφωση.
Η κατάθεση του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα περιέχει τα ως άνω δικαιολογητικά θα
γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-14.30 στη Γενική Γραμματεία της Γαλλικής Αρχαιολογικής
Σχολής Αθηνών, Διδότου 6, 10680, Αθήνα. Οι αποστολές φακέλων μέσω ταχυδρομείου θα κρίνονται
εμπρόθεσμες με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας αποστολής.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 12.00 π.μ.
Προβλεπόμενη ημερομηνία για την αποστολή της πρόσκλησης και του φακέλου του Έργου στους
επιλεγμένους υποψηφίους για την υποβολή προσφοράς: Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013.
2) Δεύτερο στάδιο:
Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό θα παραλάβουν τον φάκελο του Έργου στον οποίο
θα συμπεριλαμβάνονται, εκτός από όλες τις αναγκαίες μελέτες και τεύχη, μία πράξη ανάληψης
υποχρεώσεως και τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής του Αναδόχου του έργου :
• Ανάλογη εμπειρία
• Οικονομική προσφορά
• Υποβολή βέλτιστου χρονοδιαγράμματος εργασιών
Τo Έργο θα πραγματοποιηθεί με βάση τις αντίστοιχες μελέτες, υπό τηv επίβλεψη των μελετητών, από
κoινού με τηv κα Νανσελίνα ΣΙΑΝΟΥ, πολιτικό μηχανικό, εκ μέρους της Γαλλικής Αρχαιολογικής
Σχολής.
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίδονται από τηv κ. κα Νανσελίνα ΣΙΑΝΟΥ, πολιτικό μηχανικό, στo
τηλέφωνο 210 3679941, από τις 2 Ιανουαρίου 2014.
Πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφορών θα προβλεφθεί συνάντηση με τους
μελετητές για την επίδοση διευκρινίσεων.
Επίσημη γλώσσα για το σύνολο του εν λόγω έργου θεωρείται η ελληνική, επικουρικά δε
χρησιμοποιείται και η γαλλική, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Οι φάκελοι προσφορών θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή θα κατατίθενται ιδιοχείρως στη Γενική
Γραμματεία της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών με τον εξής τρόπο: Ο εξωτερικός φάκελος θα
φέρει τηv ένδειξη «Επισκευή- ανακαίνιση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ» και θα είναι κατάλληλα
σφραγισμένος. Ο εσωτερικός φάκελος θα περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό προσφοράς και τους
όρους εκτέλεσης τoυ έργου, όπως καθορίζονται στα τεύχη Τεχνική Περιγραφή- Τιμολόγιο (συγγραφή
υποχρεώσεων) και στα συνημμένα σχέδια. Οι αποστολές φακέλων προσφορών μέσω ταχυδρομείου θα
κρίνονται εμπρόθεσμες με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας αποστολής.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών:
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014, ώρα 12.00 π.μ.
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης εργασιών: 1η Φεβρουαρίου 2014

Προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης εργασιών: 30 Μαΐου 2014

