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ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, Διεύθυνση: Δημαρχείο Κασσανδρείας, 630 77, Κασσανδρεία. Τηλέφωνο:
23743 50118, fax 23743 50109, διεύθυνση διαδικτύου: www.kassandra.gr, e-mail: teckas1@gmail.com
Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ,
αρμόδιος: κα Στυλιανίδου Ελισάβετ τηλ. 23743 50110, fax 23743 50109, e-mail: teckas1@gmail.com.
Οι προσφορές αποστέλλονται στον Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Διεύθυνση: Δημαρχείο Κασσανδρείας, 630 77, Κασσανδρεία, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της Μελέτης είναι: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ» και ο τόπος της παροχής ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της Μελέτης (κωδικός CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών
Μελετών)
Ένα από τα βασικά προβλήματα του οικισμού της Καλάνδρας, είναι η εξασφάλιση της ομαλής
αποχέτευσης του συνόλου του οικισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι το
νότιο-δυτικό τμήμα του οικισμού δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο. Η κατάσταση αυτή, όμως, απαιτεί
αποτελεσματική αντιμετώπιση και οριστική λύση με την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου
αποχέτευσης στην υπόψη περιοχή έτσι ώστε το σύνολο των λυμάτων του οικισμού να μεταφέρεται στην
εν λειτουργία Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
Για το λόγο αυτό ο Δήμος Κασσάνδρας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μελέτης επέκτασης του
αποχετευτικού δικτύου οικισμού Καλάνδρας.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 51.716,85€ (χωρίς ΦΠΑ) και
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 2.767,46 € για μελέτη κατηγορίας 09
2. 26.094,40 € για μελέτη κατηγορίας 13
3. 7.840,19 € για μελέτη κατηγορίας 16
4. 14.859,22 € για μελέτη κατηγορίας 21
και 7.734,19 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για την συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό ( άρθρο
72 παρ. 1 περ. α, εδ. ε του Ν. 4412/2016).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

1
Κατά την έννοια της περ. 29 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους, καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης άνω των ορίων,
δίδονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.
4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής” (απόφαση 180/2016).
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Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο
15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, υπέρ του
κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως
μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Κασσάνδρας, βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού έτους 2017 με το ποσό των 15.000,00€ και τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους
2018 με το ποσό των 58.526,36€ του Κ.Α 25-7412.021. Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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.
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18
του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης ενώ
στο άρθρο 22.2 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των
διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται:
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή
Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

1
2
3
4
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στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων Α και άνω
στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Α και άνω
στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α και άνω
στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Α και άνω
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερεις (14)
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού
αντικειμένου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.
(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
2
Τίθενται οι τάξεις ανά κατηγορία μελέτης με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων της
αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης (πρβλ. άρθρο 77 παρ. 2α του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 77 παρ.
2β του ν. 4412/2016, να ζητούνται, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, πτυχία ανώτερης τάξης από αυτή που
προκύπτει με βάση την προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, καθώς και η δυνατότητα εκ του άρθρου 77 παρ. 2γ του ν. 4412/2016,
να ζητούνται πτυχία της αμέσως κατώτερης τάξης, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.
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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 της παρούσας.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος
ένωσης απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο
διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της ένωσης στην οποία μετέχει.
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
μελετών.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει:
(α) 1. Για κατηγορία μελετών 09: «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες», απαιτείται τουλάχιστον ένας
μελετητής τετραετούς εμπειρίας.
2. Για κατηγορία μελετών 13: «Υδραυλικές Μελέτες», απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής
τετραετούς εμπειρίας.
3. Για κατηγορία μελετών 16: «Τοπογραφικές Μελέτες», απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής
τετραετούς εμπειρίας.
4. Για κατηγορία μελετών 21: «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες», απαιτείται τουλάχιστον ένας
μελετητής τετραετούς εμπειρίας.
(β) εμπειρία σε εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν κατά την
τελευταία 5ετία, σύμφωνα με την παράγραφο 19.3(β) της Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με
τα ακόλουθα κριτήρια:
Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:
1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα
50%)
2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 25%)
3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 25%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 20%)
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς διατίθεται από τις 16 Αυγούστου 20173 (ημερομηνία) στα
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κασσάνδρας με έδρα στην
Κασσανδρεία, πληροφορίες Στυλιανίδου Ελισάβετ τηλ: 23743 501104. Για την παραλαβή των εγγράφων
της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα
(10,00€) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00, κατά την
οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των
προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προδικαστικές προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην Οικονομική
Επιτροπή Δήμου ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 360-367 του Ν.4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
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Συμπληρώνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αναθέτουσας Αρχής.

