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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Παροχή διευκρινήσεων και τροποποιήσεις στην υπ’ αριθ. 12460/09.09.2021
διακήρυξη του διαγωνισμού για την: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γ.Ν.
Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

Με το παρόν έγγραφο, και κατόπιν σχετικού ερωτήματος, γνωστοποιούμε τις κάτωθι
τροποποιήσεις στη διακήρυξη του του διαγωνισμού για την εν θέματι εκπόνηση μελετών:
1. Το άρθρο 20.3α της διακήρυξης που αναφέρει τα κάτωθι:
«α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του

Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου
επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών
λύσεων για το υπό μελέτη κτίριο, καθώς επίσης και:
Φωτορεαλιστική απεικόνιση (3D) της Πρότασης (κλίμακα 1:200)
2 όψεις τουλάχιστον του κτιρίου (κλίμακα 1:200)
Όλες τις κατόψεις του κτιρίου (κλίμακα 1:200)
Τεχνική Έκθεση με περιγραφή της βασικής Αρχιτεκτονικής ιδέας λειτουργιών του
κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου».
τροποποιείται ως εξής:
«α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία

του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του
τρόπου επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις
τεχνικών λύσεων».
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2. Στο κριτήριο αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς Κ1 του άρθρου 21.1 της διακήρυξης,
απαλείφεται η φράση «Τεχνική Πρόταση που θα εκθέτει την βασική αρχιτεκτονική ιδέα» και
τροποποιείται ως εξής:

Κ1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•Ανάλυση της μελέτης –
• Εντοπισμός θεμάτων ιδιαίτερης
σημασίας και επισήμανση τυχόν
προβλημάτων
•Αποτελεσματικότητα πρότασης
επίλυσης των προβλημάτων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Αξιολόγηση ποσοτική,
ποιοτική και συγκριτική των
απαιτούμενων μελετών.

60

3. Στο κριτήριο αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς Κ2 του άρθρου 21.1 της διακήρυξης,
απαλείφεται η φράση «Βραβεία

ή

διακρίσεις

σε

Αρχιτεκτονικό

διαγωνισμό»

και

τροποποιείται ως εξής:
Κ2

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
•

Παρουσίαση και ανάλυση των
απαιτούμενων δραστηριοτήτων
• Περιγραφή και ανάλυση των
προτύπων / τυποποιημένων
στοιχείων λειτουργίας ανά
οικονομικό φορέα –
• Οργανόγραμμα – Κατανομή
εργασιών –
• Συνοχή ομάδας μελέτης
• Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

• Ποιοτική αξιολόγηση της
σύνθεσης των επιμέρους
δραστηριοτήτων.
• Ποιοτική αξιολόγηση των
προτύπων / τυποποιημένων
στοιχείων λειτουργίας ανά
οικονομικό φορέα.

40

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 12460/09.09.2021 διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Εσωτ. Διανομή:

Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
Γεν. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών
Νομική Υπηρεσία
Επιτροπή Διαγωνισμού

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

