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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
επιλογή αναδόχου της μελέτης «Υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης από Αλογοπόρο
προς Ν. Παλαιού Τρικερίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 με προεκτιμώμενη αμοιβή 158.626,40 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οδός/Ταχ.Κωδ : Αργαλαστή / 37006
Τηλ. / Telefax
: 2423054525 / 2423054575
E-mail
: texniki.ypiresia@dnpiliou.gov.gr
Πληροφορίες:
: Κωνσταντίνος Τσάνης
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
(www.dimosnotioupiliou.gov.gr).
4. Κωδικοί CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
5. Κωδικός NUTS: EL613
6. Η μελέτη περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επί μέρους κατηγοριών
μελετών:










11.865,09 € για μελέτη κατηγορίας 16
19.476,22 € για μελέτη κατηγορίας 21
18.232,45 € για μελέτη κατηγορίας 20
43.067,70 € για μελέτη κατηγορίας 11
34.960,40 € για μελέτη κατηγορίας 13
3.496,95 € για μελέτη κατηγορίας 27
2.155,50 € για αμοιβή ΣΑΥ -ΦΑΥ (κατηγορίας 11)
4.681,69 € για αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης (κατηγορίας 11)
20.690,40 € απρόβλεπτα

7. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται κάτωθι 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 και διαθέτουν εμπειρία ως εξής :

ΑΔΑ: ΩΚ2ΙΩΚΧ-ΨΑΠ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 – ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

1 τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20 – ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

1 τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 – ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1 τουλάχιστον στέλεχος οκταετούς εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1 τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1 τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς εμπειρίας

1 τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς εμπειρίας

9. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
10. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 254 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.
11. Η προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ. 4 του άρθρ. 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
12. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Νότιου Πηλίου
www.dnpiliou.gov.gr
13. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05/02/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 5:00μ.μ. . Η διαδικασία της αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος, την 11/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.
14. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
15. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ, της ΕΤΑΑ και ιδίων πόρων του Δήμου
Νοτίου Πηλίου.
16. Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
17. Για τη έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 3.173,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά την λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
18. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές
προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική
στάθμισή τους, που περιγράφονται στο τεύχος της Διακήρυξης.
19. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 14
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
20. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 8 μήνες.
21. Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής,
των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
22. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο.
23. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 196.696,74€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 158.626,40 € και ΦΠΑ: 38.070,34€).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΤΖΙΚΟΣ

