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ANTIKEIMENO: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 51.221,12€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.24%)
ΑΜΟΙΒΗ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αριστοτέλη
Πάροχος Πληροφοριών: Σειράς Αστέριος
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Οδός :

Αγίου Όρους 2,

Ταχ.Κωδ.:

63075, Ιερισσός

Τηλ.:

2377350000

Fax :

2377022414

E-mai:

poleodomia@dimosaristoteli.gr

Πληροφορίες:

Σειράς Αστέριος

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.dimosaristoteli.gr
Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» συνολικού προϋπολογισμού 51.221,12€ (χωρίς Φ.Π.Α.
24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές (χωρίς ΦΠΑ) των παρακάτω επιμέρους
κατηγοριών μελετών:
1.
6.993,90€ για Μελέτη κατηγορίας 06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
2.
37.546,20€ για Μελέτη κατηγορίας 09 Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές –
Ηλεκτρονικές.
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και 6.681,02€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Κωδικοί CPV:
71221000-3 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για κτίρια και
71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις κτιρίων.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα
(10) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε επτά (7) μήνες.
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. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα
προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των
διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) σε
πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη
www.dimosaristoteli.gr και από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Αγίου Όρους 2, 63075,
Ιερισσός.
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 στις
κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας, ως εξής:


κατηγορίας 06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ΄Έργων

 κατηγορίας 09. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
και να διαθέτουν:



Για την κατηγορία μελετών 06: τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας
(πτυχίο Α’ τάξης και άνω)
Για την κατηγορία μελετών 09: τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας
(πτυχίο Γ’ τάξης και άνω)

Κάθε προσφέρων, επιπλέον των ανωτέρω, οφείλει να διαθέτει και ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα ως ακολούθως:


Για την κατηγορία μελέτης 06: Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει
εκπονήσει κατά την τελευταία 5ετία τουλάχιστον 1 αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου
εκπαίδευσης.



Για την κατηγορία μελέτης 09: Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει
εκπονήσει κατά την τελευταία 5ετία ή να είναι υπό εκπόνηση 2 ηλεκτρομηχανολογικές
μελέτες κτιρίων εκπαίδευσης, εκ των οποίων η μία να είναι μελέτη πυροπροστασίας
για κτίριο τουλάχιστον 10.000τ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στην αναθέτουσα Αρχή όπως
αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης μέχρι την 19/01/2021 ώρα 11 π.μ. και ισχύουν
τουλάχιστον μέχρι την 19/07/2021.
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Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Η παρούσα σύμβαση δεν
υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού
1.024,42€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 19-08-2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11
π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή.
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 315/2020
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη. Το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη.

Ο Δήμαρχος

Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

