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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Ο Δήμος Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Τ.Κ. 40300 Φάρσαλα
Πληροφορίες Κόκαλης Χρήστος – Τοπογράφος Μηχανικός , τηλ.: 2491350138 & 140,
e-mail : c.kokalis@dimosfarsalon.gr
Fax: 2491023914,
Τόπος υποβολής προσφορών: στο πρωτόκολλο του Δήμου Φαρσάλων, Πατρόκλου 3,
ΤΚ 40300 , Φάρσαλα είτε στην δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ανάθεση της σύμβασης με
τίτλο:
«Σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών πυροπροστασίας των Σχολείων του
Δήμου Φαρσάλων»
και με την ακόλουθη εκτιμώμενη αξία, κατηγορία μελέτης και αιτούμενη τάξη
πτυχίου:
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

38.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
συνολικά 47.120,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09
Β' ΤΑΞΗΣ & ΑΝΩ

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για
την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την
υπογραφή του συμφωνητικού, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται o χρόνος για
έλεγχο από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
ΙΙΙ Α: 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής:
2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ήτοι € 760,00.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της
σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - Πρόσκληση
VIII- Αρ. Πρωτ. 29816/18-04-2019. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει
τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.
3. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016
"Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”(Α' 147) και σε όλες τις κανονιστικές
πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και στις κατευθυντήριες
οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
ΙΙΙ Β.1. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της
αναλυτικής Διακήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του ίδιου τεύχους.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 09 και που είναι
εγκατεστημένα:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ
της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος
I του Προσαρτήματος Α
του ν.
4412/2016.
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ΤΜΗΜΑ IV
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού
και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης από τις 30 Νοεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα
www.farsala.gr Ερωτήσεις επί της διαδικασίας του διαγωνισμού
υποβάλλονται μέχρι και την 5η/11/2020 και διευκρινίσεις δίδονται μέχρι
την 6η/11/2020.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 12η Noεμβρίου 2020 και ώρα
10.00 πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της
Επιτροπής Διαγωνισμού, στο κτίριο του Δημαρχείου Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Τ.Κ.
40300. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική
γλώσσα. Προσφορές είναι δυνατό να κατατεθούν και στο πρωτόκολλο του
Δήμου, μέχρι την ίδια ημέρα και ώρα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 6 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό
ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φαρσάλων, από την οποία μπορούν
επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται σε πέντε (5) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φαρσάλων.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.

Φάρσαλα,
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30-10-2020
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Iορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου

