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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ζωγράφου

Ο Δήμος  Ζωγράφου  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή),  για  την
επιλογή  αναδόχου  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  ΄΄ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ΄΄,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 69.163,48 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με
CPV 71321000-4  (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις κτιρίων).

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί
από το παραπάνω πρόγραμμα μέχρι του ποσού των 49.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Το υπόλοιπο ποσό
θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Ζωγράφου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ζωγράφου, οδός Γ. Ζωγράφου 7 – Τ.Κ.
15772, 3ος όροφος, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, την 13/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
08.08.2016 τεύχος Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών  είναι  η  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  δηλαδή  στις  13/07/2021,  ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα  ημέρα,  η  αποσφράγιση  και  η  καταληκτική  ημερομηνία  αντίστοιχα  μετατίθενται  σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
εγγράφως, 5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς
έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων.
Οι  προσφέροντες  απαιτείται  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 στην κατηγορία
μελετών  9  (Μελέτες  Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές,  Ηλεκτρονικές).  Οι  προσφέροντες  που
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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.

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν:
Α) Τεχνική ικανότητα ως εξής:
Για  την  κατηγορία  μελέτης  9  (Μελέτες  Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές,  Ηλεκτρονικές):
τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. .
Ειδικά για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα, η κατηγορία πτυχίων μελετών που
ζητείται είναι πτυχίο τάξεως Γ’ και άνω για την εκπόνηση Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας
(έκδοση άδειας από Πυροσβεστική Υπηρεσία).
Επίσης,  ο  μελετητής  θα  πρέπει  στην  ομάδα  έργου  του  να  διαθέτει  έναν  (1)  τουλάχιστον
αρχιτέκτονα ή πολιτικό, κλπ μηχανικό τετραετούς τουλάχιστον εμπειρίας στη σύνταξη κατόψεων
κτιρίων.
Β) Πέραν των παραπάνω δεν απαιτείται άλλη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του
Δήμου  Ζωγράφου,  στη  διεύθυνση  (URL)  :  http://  www.zografou.gov.gr στη  διαδρομή  :
Επικαιρότητα ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί Υπηρεσιών, στις 25/06/2021 όπου τα έγγραφα της
διακήρυξης  θα είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,  άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στους ενδιαφερομένους.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από το
αρμόδιο Τμήμα Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης,
αρμόδιος υπάλληλος κ. Διαμαντής Γκρέκας, τηλ. 213 2024170 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

               

                                                                                   Ο Αντιδήμαρχος 

                                                                                    Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                                                  

                                                                                  Δημήτριος Θ. Δήμας

                                                                                        

ΑΔΑ: ΨΙ3ΝΩΡΦ-ΙΞΖ


		2021-06-22T12:10:08+0300


		2021-06-22T13:20:43+0300
	Athens




