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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό [με έγγραφη διαδικασία] για
την ανάθεση της μελέτης «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου
"ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"» με προεκτιμώμενη αμοιβή
68.954,39 € με κόστος ανά κατηγορία μελέτης:
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Συνολικό
κόστος
Τοπογραφική μελέτη
3,251.55
Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη
30,418.52
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
3,879.07
Υδραυλική μελέτη
2,493.69
Μελέτη οδοστρωμάτων
4,156.14
Φυτοτεχνική μελέτη
4,156.14
48,355.11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Μελέτη

Κατη
γορία
16
7
9
13
10
25

Απρόβλεπτα
15%
487.73
4,562.78
581.86
374.05
623.42
623.42
7,253.27

Σύνολο

ΦΠΑ 24%

3,739.28
34,981.30
4,460.93
2,867.74
4,779.56
4,779.56
55,608.38

897.43
8,395.51
1,070.62
688.26
1,147.09
1,147.09
13,346.01

Γενικό
Σύνολο
4,636.71
43,376.81
5,531.55
3,556.00
5,926.66
5,926.66
68,954.39

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.oraiokastro.gr), έντυπο
οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα
πριν το διαγωνισμό από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313304042, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μεντζίνης
Δημήτρης (email: mentzinis@oraiokastro.gr)
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 16,7,9,13,10,25 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 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. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων
μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

ΑΔΑ: Ρ6Θ7ΩΗΖ-ΘΕΦ
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή
Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: στην κατηγορία μελέτης
16, πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης, στην κατηγορία μελέτης 7, πτυχία τάξεων Β ή ανώτερης,
στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης, στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία
τάξεων Α ή ανώτερης, στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης, στην
κατηγορία μελέτης 25, πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις
και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων,
προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.
Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος
της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με
βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.
5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
15/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
και ως ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/06/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ.,
Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της
διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική
προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της
διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, κάθε
προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για
μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης, Οι προσφορές ισχύουν για 6 μήνες από την
ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου,
(Βασ. Γεωργίου 23 & Τραπεζούντος , 57013, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης).
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
8. Η μελέτη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ:
2019ΣΕ11910072 & 2019ΣΕ15510075».
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ωραιοκάστρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

