2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
& ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ & ΔΠΙΒΛΔΦΔΧΝ
ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

Μελέηη : «Δκπόνηζη μελεηών πσροπροζηαζίας ζηις
ζτολικές μονάδες ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας»
Κ.Α. 02.64.7412.01
CPV: 71335000-5
NUTS: EL652
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 34.720,00 €

Αρ. πρωτ. : 8816/15.10.2020

Περίληψη διακήρυξησ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τη ςφναψη ςφμβαςησ εκπόνηςησ
«Εκπόνηςη μελετών πυροπροςταςίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Δήμου Βζλου-Βόχασ»,
Π.Υ.: 28.000,00 € (χωρίσ ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ (ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ)
ΤΜΒΑΗ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ με υνοπτικό Διαγωνιςμό (άρκρο 117 του Ν. 4412/2016)
1. Ο Διμοσ Δήμος Βέλου-Βόχας προκθρφςςει ςυνοπτικό ανοιχτό διαγωνιςμό για τθν
ανάκεςθ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «Εκπόνηςη μελετϊν πυροπροςταςίασ ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ του Δήμου Βζλου-Βόχασ» με προεκτιμϊμενθ αμοιβι 28.000,00 €
(χωρίσ ΦΠΑ).

CPV

71335000-5

ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ

Προεκτιμϊμενη Σιμή, με
απρόβλεπτα (€)

«Εκπόνηςη μελετών
πυροπροςταςίασ ςτισ ςχολικζσ
μονάδεσ του Δήμου Βζλου-Βόχασ»

28.000,00 €

φνολο:

28.000,00 €

Φ.Π.Α. (24%):

6.720,00 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΜΒΑΗ:

34.720,00 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ
(Διακιρυξθ, υγγραφι Τποχρεϊςεων, τοιχεία τεχνικϊν δεδομζνων
προεκτίμθςθ αμοιβισ και οικονομικισ προςφοράσ) δωρεάν και ςε πλιρθ
θλεκτρονικι μορφι από ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου https://velovocha.gr/
που θα αναρτηθοφν ςτισ 20/10/2020.

3. Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2741360537, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για
επικοινωνία κ. Δημήτριοσ Πολίτησ (email : dxpol@vochas.gov.gr)
4. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ και παραλαβισ των προςφορϊν ζχει
οριςτεί θ 19η ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2020 , θμζρα ΠΕΜΠΣΗ και ϊρα 10:00 π.μ. ςτα
γραφεία τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Σπ. Κοκκώνη 2,ΤΚ 20001Ζευγολατιό Κορινθίας, 1ος όροφος, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ.
5. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί:
Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκπόνθςθ
μελετϊν των κατθγοριϊν:
Κατθγορία
Μελετθτζσ μθχανικοί ςφμφωνα με το Π.Δ. 99 «Ρφκμιςθ του
επαγγζλματοσ του μθχανικοφ με κακοριςμό των επαγγελματικϊν
δικαιωμάτων για κάκε ειδικότθτα.» (ΦΕΚ 187 Α / 05 Νοεμβρίου
2018) για τθν «Εκπόνθςθ μελετϊν εγκαταςτάςεων και δικτφων
Ενεργθτικισ Πυραςφάλειασ και Πυροπροςταςίασ», ιτοι :
Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι
Μηχανικοί, Αγρονόμοι - Τοπογράφοι Μηχανικοί, Χημικοί
Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων και Μεταλλουργοί Μηχανικοί,
Μηχανικοί Μεταλλείων και Μεταλλουργοί Μηχανικοί, Ναυπηγοί
Μηχανικοί και Μηχανικοί Παραγωγήσ και Διοίκηςησ,
με :
α. Πτυχίο πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Α.Ε.Ι. του εςωτερικοφ
ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ (παράγραφοσ ιςτ. του Άρκρο 2
περί «Κοινϊν δραςτθριοτιτων μθχανικισ» του Π.Δ.99/2018 (ΦΕΚ
187Α/05-11-2018)) και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ που χορθγείται
από το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Σ.Ε.Ε)
ι
β. Πτυχίο πανεπιςτθμιακισ ςχολισ του εςωτερικοφ ι ιςότιμων
ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το αντικείμενο ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με
τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, όταν αυτι προβλζπεται από τθ κείμενθ
νομοκεςία
ι
γ. Πτυχίο Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Σ.Ε.Ι) ι ιςότιμων
ςχολϊν του εξωτερικοφ ι πτυχίο των πρϊθν ςχολϊν υπομθχανικϊν
και των Κζντρων Ανωτζρασ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ (Κ.Α.Σ.Ε.Ε.) που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ
μελζτθσ.

Είδοσ μελζτθσ
«Εκπόνθςθ μελετϊν
πυροπροςταςίασ ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ του
Διμου Βζλου-Βόχασ»

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω
υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4
του άρκρου 19 και των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν.

4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ
νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Η ζνωςθ των φυςικϊν ι νομικϊν
προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν.
6. Κατά τθ φάςθ ελζγχου τθσ καταλλθλότθτασ των υποψθφίων κα διενεργθκεί επίςθσ
ζλεγχοσ τθσ οικονομικισ, χρθματοοικονομικισ, ειδικισ τεχνικισ και επαγγελματικισ
ικανότθτασ με βάςθ των κριτθρίων επιλογισ όπωσ περιγράφεται ςτθν αναλυτικι
διακιρυξθ.
7. Η ςυνολικι προκεςμία για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ είναι ζξι (6) μινεσ.
8. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξι (6) μινεσ.
9. Η ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από πόρουσ του προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»
10. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι εκείνο τθσ «πλζον ςυμφζρουςασ από
οικονομική άποψη προςφοράσ» βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. 4412/2016.
11. Σεφχοσ των Σεχνικϊν Δεδομζνων (Φάκελοσ του Ζργου) και τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ
εγκρίκθκαν από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι με τθν υπ.αρ. 249/2020 Απόφαςθ της
Οικονομικής Επιτροπής. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν
Προϊςταμζνθ Αρχι, ιτοι τθν Ο.Ε.

Ο Δήμαρχοσ

Αννίβασ Παπακυριάκοσ

