
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    ως προς το Κ.Α.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Θέρµη, 23/02/2017
Αρ. Πρωτ.  οικ. 5940 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠ ΙΛΟΓΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣΓ ΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠ ΙΛΟΓΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

σύµφωνα  µ ε  τ ο  ά ρ θρο  1 17  τ ο υ  Ν .  4 4 12/2016σύµφωνα  µ ε  τ ο  ά ρ θρο  1 17  τ ο υ  Ν .  4 4 12/2016

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 86

παρ. 6 του Ν. 4412/2016, δηλαδή µε βάση το  χαµηλότερο κόστος, για την ανάδειξη

αναδόχου εκτέλεσης της µελέτης “Αποτυπώσεις  υφιστάµενων σχολικών µονάδων

για υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 και επικαιροποίηση µελέτης προπονητηρίου

και  έκδοση  άδειας  δόµησης  αυτού  στο  454β  αγροτεµάχιο  Ταγαράδων”,

προϋπολογισµού 53.677,51 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης

Οδός: ∆ηµοκρατίας 1, Θέρµη

Ταχ.Κωδ.: 570 01

Τηλ.: 2310 483417 - 2313300700

Telefax: 2313 300718 – 2313 300719

E-mail: info@thermi.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.thermi.gov.gr 

Πληροφορίες: κ. Μαρία Ευταξία

2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:  Ελεύθερη,  πλήρης,  άµεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική

πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.thermi.gov.gr. Το

έντυπο της οικονοµικής προσφοράς,  που θα συµπληρωθεί  από τους διαγωνιζόµενους,

διατίθεται ηλεκτρονικά από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν υποβολής αίτησης

χορήγησης στα  emails texniko@thermi.gov.gr και m.eftaxia@thermi.gov.gr, µέχρι και

την ∆ευτέρα 13/03/2017.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από

τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης

να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 71221000-3, 71322000-1, 71321000-4.

4. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης:  Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται

σε 43.288,32 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαµβάνει τις προεκτιµώµενες αµοιβές των παρακάτω

επιµέρους κατηγοριών µελετών: 

1.   7.928,83 € για µελέτη κατηγορίας 6

2. 14.738,30 € για µελέτη κατηγορίας 8

3. 14.974,88 € για µελέτη κατηγορίας 9

και 5.646,30 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

5. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές.

6. Χρόνος παράδοσης µελέτης: ∆ύο (2) µήνες και δέκα (10) ηµέρες (καθαρός).

7.  ∆ικαιούµενοι  συµµετοχής:  1.  ∆ικαίωµα  συµµετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νοµικά

πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στην  εκπόνηση  µελετών  των

κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσης και που είναι εγκατεστηµένα

σε:

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 Σ∆Σ, 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. 

2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.

3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των σηµείων γ) και δ)

της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να

περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των

φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες

µελετών. 

8. Υποδιαίρεση σε τµήµατα: ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του συµβατικού

αντικειµένου της µελέτης.
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9.  Παραλαβή  προσφορών:  Ο  διαγωνισµός  θα  διενεργηθεί  στη  ∆/νση  Τεχνικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης (Σωτ. Πέτρουλα 24, Θέρµη), σύµφωνα µε τις διατάξεις

του  Ν.4412/2016,  την  14η/03/2017 ηµέρα  Τρίτη.  Η  ώρα  έναρξης  παραλαβής

προσφορών είναι 09:30 π.µ. και η ώρα λήξης 10:00 π.µ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής

προσφορών  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία  αποσφράγισης,  ενώπιον  της  Επιτροπής

διαγωνισµού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:  Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον έξι (6)

µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή

µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη

διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συµµετοχής.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7413.039 του προϋπολογισµού

έτους  2017  του  ∆ήµου.  Σχετικές  η  υπ’  αριθ.  122/2017  απόφαση  της  Οικονοµικής

Επιτροπής  για  τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης)  και  η βεβαίωση του

Προϊσταµένου  της  Οικονοµικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω απόφασης  (ή  πρότασης)

ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιµου  ποσού,  τη  συνδροµή  των

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο

Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 276.

13.  Ενστάσεις:  Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η

προθεσµία  άσκησής  της  είναι  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.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα

από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις  ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του

παρόντος  και  ύστερα  από  γνώµη  του  Τεχνικού  Συµβουλίου  για  τις  ενστάσεις  του

δεύτερου  εδαφίου  του  παρόντος,  εντός  προθεσµίας  δέκα  (10)  ηµερών,  µετά  την

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό

της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  µε  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου,  σύµφωνα µε  τα  οριζόµενα στο  άρθρο 127 του ν.

4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται

µε  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  το  αποφασίζον

διοικητικό όργανο.

∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντε-

λούνται µετά την 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του

ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).
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14.  ∆ηµοσιεύσεις: Το  συνολικό  κείµενο  της  προκήρυξης  αναρτάται  στο  ΚΗΜ∆ΗΣ

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ∆ήµου Θέρµης : www.thermi.gov.gr.

Ο ∆ήµαρχος

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
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