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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 , για την
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», αρ. μελ. 72/2020, συνολικού
προϋπολογισμού 481.356,57 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές (χωρίς ΦΠΑ) των παρακάτω επιμέρους
κατηγοριών μελετών(CPV:71320000-7):
1. 218.348,64 € για μελέτη κατηγορίας (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές
μελέτες
2. 85.767,30 € για μελέτη κατηγορίας (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών
έργων
3. 22.085,65 € για μελέτη κατηγορίας (8) στατικές μελέτες
4. 13.914,28 € για μελέτη κατηγορίας (16) Τοπογραφικές μελέτες
και 51.017,38 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.dad.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσίων του Δήμου (Λ. Αγίου Δημητρίου 55, Αγιος Δημήτριος) - Αρμόδιοι
υπάλληλοι για πληροφορίες : Καμπάδαης Σταύρος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε. τηλ.: 2132007738, Βλάχου Όλγα, Μηχανικός Περιβάλλοντος Π.Ε., τηλ: 213-2007736
302725 - FAX επικοινωνίας: 213-2007745.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 14-12-2021,
ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00. Η αποσφράγιση
των προσφορών θα διενεργηθεί στις 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.,
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή(χαμηλότερη τιμή)
 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.
1

ΑΔΑ: 9ΕΥ4Ω63-Ν75
 Κωδικός CPV: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71320000-7
 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι προσφέροντες πρέπει 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 :
 Κατηγορία μελέτης (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες, πτυχία τάξης Δ
τάξης και άνω του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 ή αντίστοιχο του Π.Δ 71/2019
 Κατηγορία μελέτης (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, πτυχία τάξης Γ και
άνω του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 ή αντίστοιχο του Π.Δ 71/2019
 Κατηγορία μελέτης (8) Στατικές μελέτες, πτυχία τάξης Β και άνω του άρθρου 39
του Ν.3316/05 ή αντίστοιχο του Π.Δ 71/2019
 Κατηγορία μελέτης (16) Τοπογραφικές μελέτες, πτυχία τάξης Α και άνω του
άρθρου 39 του Ν. 3316/05 ή αντίστοιχο του Π.Δ 71/2019
Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια
επιλογής που αναλυτικότερα αναφέρονται στη Διακήρυξη.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (7.764,00
€) η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,και πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ήτοι μέχρι (14) ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.

Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται
σε τριακόσιες πενήντα (350) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του
συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου
ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ (276.520,00€) και ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ (204.836,57 €). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ,
κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου (6) της
Διακήρυξης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Μαρία Ανδρούτσου
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