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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ΄΄

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΕΣΠΑ 2014 – 2020& ΠΔΕ
ΠΡΟΕΚΤ/ΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:

73.044,72 Ευρώ
(με Φ.Π.Α. 24%)

CPV: 71335000-5
Ημ/νία: 08-04-2020
Αρ.πρωτ.: 12887

                                 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016)

1. Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη προκηρύσσει Δημόσιο, Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο
ανάθεσης  της  σύμβασης  την  «πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά»
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.10-12 και άρθρο
95, παρ.3 του Ν.4412/16», για την επιλογή αναδόχου και την εκπόνηση μελέτης με τίτλο Η
προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των58.907,03€(χωρίς ΦΠΑ 24%).
Κωδικός ΝUTS: ΕL307, CPV: 71335000-5.

2. Αναθέτουσα  Αρχή:  Δήμος  Νίκαιας  –  Αγ  .Ι.  Ρέντη.  Ιστοσελίδα  αναθέτουσας  αρχής:
http://www.nikaia-rennis.gov.gre.  Προϊσταμένη  Αρχή:  Οικονομική  Επιτροπή  –  Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, που έχει έδρα στη Νίκαια, στην οδό Π. Τσαλδάρη
10 -  Τ.Κ.184 50.  Διευθύνουσα Υπηρεσία:   Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη.

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.nikaia-rennis.gov.gre.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά του διαγωνισμού
από την έδρα της Οικονομικής Υπηρεσίας, Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια. 

5. Πληροφορίες  παρέχονται  από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη,
Π.Τσαλδάρη 10 τφ 213-2075329, FAX 213-2075320, nmail: oikon.preoip@nikaia-rennis.gov.gre
αρμόδιος  υπάλληλος  για  επικοινωνία  ΣπεντζούρηςΚων/νος.  Εφόσον  έχουν  ζητηθεί
εγκαίρως,  ήτοι  έως  την  12/05/2020 η  αναθέτουσα  αρχή  παρέχει  σε  όλους  τους
προσφέροντες  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  συμπληρωματικές
πληροφορίες  σχετικά με  τις  προδιαγραφές  και  οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά,  το
αργότερο στις 14/05/2020.

6. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 10.00 π.μ. Η
αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  διενεργηθεί  στα  γραφεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών, Γερβασίου Γρεβενών 5-7 την Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 10.00 π.μ. 

7. Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  73.044,72€
(συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των
οριστικών μελετών για τις παρακάτω επιμέρους κατηγορίες μελέτης:
 37.521,00 € για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες)
 9.865,80€  για  μελέτη  κατηγορίας  09  (Μελέτες  Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές,

Ηλεκτρονικές)
 3.836,70 € για μελέτη κατηγορίας 25 (Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης

Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου)
7.683,53€ για απρόβλεπτες δαπάνες και 14.137,69€ για Φ.Π.Α 24%.

http://www.nikaia-rentis.gov.gr/
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8. Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών,  που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών,των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο
12.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

 στην κατηγορία μελέτης (7), Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες,
 στην  κατηγορία  μελέτης  (9,)  Μελέτες  Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές,

Ηλεκτρονικές,
 στην  κατηγορία  μελέτης  (25,)  Μελέτες  Φυτοτεχνικής  Διαμόρφωσης

Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου,
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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)  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.
Ο 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.
Σε ότι αφορά στην Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και στην Τεχνική
και Επαγγελματική επάρκεια, κάθε ΟΦ πρέπει να διαθέτει τα σχετικά, που αναφέρονται
στα άρθρα 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, της διακήρυξης.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε (4) μήνες.  Η
συνολική  προθεσμία  για  την  περαίωση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  εκτιμάται   σε
(4)μήνες από την υπογραφή της.
Η  μελέτη  και  η  εκτέλεση  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα :«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020»  με
κωδικό ΟΠΣ  5033821  και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  μέσω του ΠΔΕ [ΣΑΕ 119/1,
ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ2019ΣΕ11910055]».

9. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  δεν  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής. 

10. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  δέκα (10)  μήνες  από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

11. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης
έργου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου
Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
Σημείωση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ.  89/07-04-2020
(ΑΔΑ: ΩΜΨΣΩΚΑ-8ΛΛ) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής

                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

              ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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