ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΣΩΝ

Aρ. Πρωτ.

75420/2018

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ Ν. 4412/2016
ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ.)
& ΜΕ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 του Ν.4412/2016
Ο Διμοσ Ηρακλείου Κριτθσ ζχοντασ υπόψθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία προκθρφςςει διαγωνιςμό ανοιχτισ
διαδικαςίασ για τθν ςφναψθ θλεκτρονικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μελζτθσ με τίτλο: «Μελζτεσ για ζργα
θσ
θσ
θσ
βιοκλιματικισ διαμόρφωςθσ ΚΧ τθσ 1 , 2 ,3 και ΔΚ Νζασ Αλικαρναςςοφ» με προεκτιμϊμενθ αμοιβι
201.674,25 € + ΦΠA 24%
ΣΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
I.1. ΕΠΩΝΤΜΙΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ
ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, Διεφκυνςθ: Αγίου Σίτου 1, 71202 Ηράκλειο Κριτθσ (κωδικόσ NUTS: EL431) Σθλζφωνο: 2813
409000, fax 2810 227180, διεφκυνςθ διαδικτφου: www.heraklion.gr, e-mail: mayor@heraklion.gr
Πλθροφορίεσ: Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, αρμόδια: κα Όλγα Κουτάντου (Αρχιτζκτων Μθχανικόσ),
τθλ. 2813 409884, fax 2813 409870, e-mail: koutantou-ο@heraklion.gr
Ι.2. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον
ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ του Ε..Η.ΔΗ..
www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ με γενικι διεφκυνςθ ςτο
διαδίκτυο (URL): www.heraklion.gr [Επικαιρότητα / Διακηρύξεισ – δημοπραςίεσ]
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 05/10/2018, θμζρα
Παραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ.
Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 11/10/2018, θμζρα
Πζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ.
Απαιτοφμενοσ χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: 10 μινεσ.
ΣΜΗΜΑ II: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
θσ
θσ
θσ
II.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλοσ τθσ μελζτθσ είναι «Μελζτεσ για ζργα βιοκλιματικισ διαμόρφωςθσ ΚΧ τθσ 1 , 2 ,3
και ΔΚ Νζασ Αλικαρναςςοφ» και τόποσ παροχισ ο Διμοσ Ηρακλείου Κριτθσ.
II.1.1. φντομθ περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ:
Η μελζτθ αφορά τθν ανάπλαςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν και τον ςχεδιαςμό νζων Κοινοχριςτων Χϊρων ςτο
ο
ο
ο
1 , 2 , 3 δθμοτικό διαμζριςμα και ςτθν δθμοτικι ενότθτα Ν. Αλικαρναςςοφ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο
Σεφχοσ Α2 των Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ.
Η ςφμβαςθ καλφπτεται από τθ ςυμφωνία για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, δεν κατανζμεται ςε τμιματα και δεν κα
λθφκοφν υπόψθ εναλλακτικζσ προςφορζσ
Προεκτιμϊμενθ Αμοιβι:
α) υνολικι: 175.368,91€ + ΦΠΑ 24%
β) Ανά κατθγορία μελζτθσ:
1. 109.702,90 € για μελζτθ κατθγορίασ (07) Ειδικζσ Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ
2. 9.191,63 € για μελζτθ κατθγορίασ (08) τατικι Μελζτθ
3. 27.069,22 € για μελζτθ κατθγορίασ (09) Μελζτεσ Μθχανολογικζσ – Ηλεκτρολογικζσ – Ηλεκτρονικζσ
4. 3.287,87 € για μελζτθ κατθγορίασ (13) Μελζτθ Τδραυλικϊν Ζργων
5. 12.214,15 € για μελζτθ κατθγορίασ (16) Σοπογραφικζσ Μελζτεσ
6. 11.334,96 € για μελζτθ κατθγορίασ (25) Μελζτθ φυτοτεχνικισ διαμόρφωςθσ Κοινοχριςτων Χϊρων
7. 2.568,19 € για μελζτθ ςφνταξθσ ΑΤ - ΦΑΤ
και 26.305,34 € για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ.

Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται 425 θμερολογιακζσ θμζρεσ
από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ αντικειμζνου ορίηεται ςε 365 θμερολογιακζσ θμζρεσ.
Σμιμα ΙΙΙ
Α: Νομικζσ, Οικονομικζσ και Σεχνικζσ πλθροφορίεσ:
1. Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ :
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςε 4.000 ευρϊ (€) (που δεν υπερβαίνει το
2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ τθσ μελζτθσ). Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για 30
θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ιτοι μζχρι 30 Αυγοφςτου 2019.
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ :
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ που κα κατακζςει ο ανάδοχοσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 5%
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ.
2. Κφριοι όροι χρθματοδότθςθσ και πλθρωμισ.
Η μελζτθ κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Ηρακλείου. Η καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνει
τμθματικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 187 του Ν.4412/2016.
3. Δικαιοφνται να ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ ςφμφωνα με τον οριςμό του άρκρου 2 του Ν. 4412/2016,
δθλαδι φυςικά ι νομικά πρόςωπα, αυτοτελϊσ ι ενϊςεισ αυτϊν. Αν θ ςφμβαςθ ανατεκεί ςε ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων, θ ζνωςθ δεν είναι υποχρεωτικό
να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι.
4. Δεν τίκενται άλλοι ειδικοί όροι ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
υπόκειται ςτισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 "Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν & Τπθρεςιϊν
(Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
Β. 1. Οι απαιτιςεισ για τθν προςωπικι κατάςταςθ των διαγωνιηομζνων αναφζρονται ςτο άρκρο 18 του τεφχουσ
τθσ αναλυτικισ Διακιρυξθσ. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά - αποδεικτικά ζγγραφα για τθ ςυμμετοχι ςτο
διαγωνιςμό αναφζρονται ςτο άρκρο 20.1 του τεφχουσ τθσ αναλυτικισ Διακιρυξθσ ενϊ ςτο άρκρο 22.1
αναφζρονται τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά προςωπικισ κατάςταςθσ των διαγωνιηομζνων.
2. το διαγωνιςμό καλοφνται:
(α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν Πτυχίο Μελετθτι ι Γραφείων
Μελετϊν για τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, ωσ εξισ:
1

ςτθν κατθγορία μελζτθσ 07 *Ειδικζσ Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ+ πτυχίο ΓϋΣΑΞΗ και άνω

2

ςτθν κατθγορία μελζτθσ 08 *τατικζσ Μελζτεσ+ πτυχίο ΑϋΣΑΞΗ και άνω

3

ςτθν κατθγορία μελζτθσ 09 *Μελζτεσ Μθχανολογικζσ – Ηλεκτρολογικζσ – Ηλεκτρονικζσ+ πτυχίο
ΒϋΣΑΞΗ και άνω

4

ςτθν κατθγορία μελζτθσ 13 *Μελζτθ Τδραυλικϊν Ζργων+ πτυχίο ΑϋΣΑΞΗ και άνω

5

ςτθν κατθγορία μελζτθσ 16 *Σοπογραφικζσ Μελζτεσ+ πτυχίο ΑϋΣΑΞΗ και άνω

6

ςτθν κατθγορία μελζτθσ 25 *Μελζτθ Φυτοτεχνικισ διαμόρφωςθσ Κοινοχριςτων Χϊρων+ πτυχίο
ΑϋΣΑΞΗ και άνω

(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν τισ
δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι
ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ
και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου. τθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του
άρκρου 17.1 τθσ αναλυτικισ Διακιρυξθσ.

3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ απαιτείται να καλφπτει ςυνολικά τισ απαιτιςεισ των παρ. 1 και 2. Κάκε μζλοσ ζνωςθσ
απαιτείται να εμπίπτει ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 και να ςυμμετζχει ςε ζνα και μόνο διαγωνιηόμενο
ςχιμα, επί ποινι αποκλειςμοφ τθσ ζνωςθσ ςτθν οποία μετζχει.
Η ζνωςθ των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ
μελετϊν.
4. Κάκε διαγωνιηόμενοσ πρζπει να διακζτει:
(α):
I.
Για τθν κατθγορία μελζτθσ 7, τουλάχιςτον ζνα μελετθτι 12ζτουσ εμπειρίασ,
II.
Για τθν κατθγορία μελζτθσ 8, τουλάχιςτον ζνα μελετθτι 4ετοφσ εμπειρίασ,
III.
Για τθν κατθγορία μελζτθσ 9, τουλάχιςτον ζνα μελετθτι 8ετοφσ εμπειρίασ,
IV.
Για τθν κατθγορία μελζτθσ 13, τουλάχιςτον ζνα μελετθτι 4ετοφσ εμπειρίασ,
V.
Για τθν κατθγορία μελζτθσ 16, τουλάχιςτον ζνα μελετθτι 4ετοφσ εμπειρίασ,
VI.
Για τθν κατθγορία μελζτθσ 25, τουλάχιςτον ζνα μελετθτι 4ετοφσ εμπειρίασ.
Και (β) από τθν εκπόνθςθ παρόμοιων με τθν υπό ανάκεςθ μελετϊν, οι οποίεσ εκτελζςκθκαν με ςυμβάςεισ του
υποψιφιου οικονομικοφ φορζα, κατά τθν τελευταία 5ετία. Ωσ παρόμοιεσ μελζτεσ νοοφνται για τθν κατθγορία 7
(Ειδικζσ Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ) τουλάχιςτον μία (1) μελζτθ διαμόρφωςθσ ι/και ανάπλαςθσ κοινοχριςτων
χϊρων με εφαρμογι των αρχϊν του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ κατά τθν τελευταία πενταετία.
Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά – αποδεικτικά ζγγραφα για τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
αναφζρονται ςτο άρκρο 22.2.3 του Σεφχουσ τθσ αναλυτικισ Διακιρυξθσ
ΣΜΗΜΑ IV
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπόκειται ςτισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 "Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν
& Τπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 και
υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ.
Ο διαγωνιςμόσ κα ανατεκεί με ανοικτι θλεκτρονικι διαδικαςία και κριτιριο ανάκεςθσ εκείνο τθσ «πλζον
ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ», βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ με τα
ακόλουκα κριτιρια:
Σεχνικι Προςφορά (βαρφτθτα 65%)
Σα κριτιρια βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ είναι:
1. Ο βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ προσ εκπόνθςθσ μελζτθσ (βαρφτθτα 20%)
2. Η πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ (βαρφτθτα 40%)
3. Η οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα (βαρφτθτα 40%)
Οικονομικι προςφορά (βαρφτθτα 35%)
ΣΜΗΜΑ V: ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Προδικαςτικζσ προςφυγζσ, κατατίκενται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ διακιρυξθσ.
Να δθμοςιευτεί με ςτοιχεία 8 ςτιγμϊν και χωρίσ πλαίςιο ςτισ εφθμερίδεσ:
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ
2) ΝΕΑ ΚΡΗΣΗ
3) ΠΑΣΡΙ
4) ΑΝΣΙΛΑΛΟ ΣΗ ΜΕΑΡΑ
5) ΑΠΟΨΗ ΣΟΤ ΝΟΣΟΤ
Και ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΕ

Ηράκλειο, 10/09/2018
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Ο Αντιδιμαρχοσ Σεχνικϊν Ζργων,
Αυτεπιςταςίασ & Ευρωπαϊκϊν
Προγραμμάτων
Ιωάννθσ Αναςταςάκθσ

