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Σας στέλνουμε συνημμένα την Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016i
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

και σας παρακαλούμε να την δημοσιεύσετε μια φορά με τα μικρότερα στοιχεία, στο επόμενο τεύχος σας
και να μας στείλετε δύο αντίτυπα της εφημερίδας μαζί με τα Τιμολόγια, πριν από την δημοπρασία. Η
δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Συνημμένα:
Περιληπτική Διακήρυξη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016ii
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ
Ο Δήμος Αλμωπίας, προκηρύσσει την ανάθεση της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 101.412,90 ΕΥΡΩ
(χωρίς ΦΠΑ).
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η 3324/22-06-2017 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της
ΕΥΔ Ε.Π. ΠΚΜ
Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία 08, με προεκτιμώμενη αμοιβή 18.045,00 €
β) κατηγορία 09, με προεκτιμώμενη αμοιβή 14.436,00 €
γ) κατηγορία 13, με προεκτιμώμενη αμοιβή 41.503,50 €
δ) κατηγορία 16, με προεκτιμώμενη αμοιβή

5.413,50 €

ε) κατηγορία 18, με προεκτιμώμενη αμοιβή 18.405,90 €
στ) κατηγορία 21, με προεκτιμώμενη αμοιβή 3.609,00 €
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβασηiii στα έγγραφα της
σύμβασης από τις 02/10/2017 iv στην ιστοσελίδα www.dimosalmopias.gov.gr Το έντυπο της
Οικονομικής προσφοράς οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία στα γραφεία της (Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας, Δημοτικό κατάστημα, 1ος όροφος,
Πλ. Αγγελή Γάτσου).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα
αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω
στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, επιμεληθούν την αναπαραγωγή τους και
αναλάβουν τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.
4412/2016v ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 24/10/2017, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00πμ.
Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή
Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

1

στην κατηγορία μελέτης 08 (Μελέτες Στατικών Έργων), πτυχία τάξεων Β’ και άνω

2

στην κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες ΗΛΜ Έργων), πτυχία τάξεων Α’ και άνω

3

στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), πτυχία τάξεων Α’ και
άνω

4

στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφικών Έργων), πτυχία τάξεων Α’
και άνω

5

στην κατηγορία μελέτης 18 (Χημικοτεχνικές Μελέτες), πτυχία τάξεων Β’ και άνω

6

στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες), πτυχία τάξεων Α’ και άνω

(β) 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.
(γ) 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 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής
ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 του τεύχους της Αναλυτικής
Διακήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:
α)
από την παροχή παρόμοιων με την υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες ξεκίνησαν και
εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία
τριετία (…./2014 – …./2016).
Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται τα παρακάτω είδη:
Για την κατηγορία πτυχίου 13, μία (1) τουλάχιστον σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου, παρόμοιων με την παρούσα, σε έργο Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
ισοδύναμου πληθυσμού σχεδιασμού ≥ 8.000 κατοίκων, στην οποία να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η
κατασκευή του έργου.
Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της
σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού δηλ. μέχρι την ολοκλήρωση
της Πράξης «Αποχετευτικό Δίκτυο Ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας- Β’ Φάση»
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.029,00
ευρώ (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης) και ισχύ
τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 10 μήνες (300 ημέρες).
Η παροχή υπηρεσίας έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 9405/23-12-2016

(ΑΔΑ:7ΧΤΗ7ΛΛ-ΠΟ8) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5003926.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής 85%) Κωδ. ΣΑ
2751 και από Εθνικούς Πόρους (15%) μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ27510064).vi
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ, του Βιβλίου Ι του
Ν.4412/16. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από
αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν
αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 21 της προκήρυξης.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
2.Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο
361 Ν.4412/16).
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του
ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.
Οι όροι της διακήρυξης καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 180/29-08-2017(ΑΔΑ:ΨΜΛ8ΩΨΩ-ΓΦΨ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας.
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η 3324/22-06-2017 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της
ΕΥΔ Ε.Π. ΠΚΜ
Αριδαία, 02-10-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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