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ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΕΛΕΣΗ 
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 
 

ΣΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 
Ι.1 ΕΠΩΝΤΜΙΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΚΑΙ ΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗ 
Ο Διμοσ  Oρχομενοφ,  28Ησ Οκτωβρίου 50, Σ.Κ. 32300   Ορχομενόσ 
Πλθροφορίεσ  Γεϊργιοσ τάμου, τθλ.: 2261351115  Fax: 2261351114 
Σόποσ υποβολισ προςφορϊν: ςτο πρωτόκολλο του Διμου  Ορχομενοφ,  είτε ςτθν δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του Διμου. 

 

ΣΜΗΜΑ II : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
II.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παροφςα προκιρυξθ αφορά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ με τίτλο: 

«Εκπόνηζη μελεηών για σλοποίηζη μέηρων και μέζων πσροπροζηαζίας ζτολικών μονάδων  

ηοσ Δήμοσ Ορτομενού» 
 

και με τθν ακόλουκθ εκτιμϊμενθ αξία, κατθγορία μελζτθσ και αιτοφμενθ τάξθ πτυχίου: 
 

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΣΗ 

30.000,00 € 
πλζον ΦΠΑ 
24%, ςυνολικά 
€ 32.700,00 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 09 Β’ ΣΑΞΗ & ΑΝΩ 

 
 

Διάρκεια τησ φμβαςησ ή Προθεςμία εκτζλεςησ: Η ςυνολική προθεςμία για τθν περαίωςθ του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 3 μήνεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτθν οποία δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται o χρόνοσ για ζλεγχο από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ . 

 

ΣΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικζσ, Οικονομικζσ και Σεχνικζσ πληροφορίεσ: 
ΙΙΙ Α: 1. Απαιτήςεισ. 
 Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ : 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ που κα κατακζςει ο ανάδοχοσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 
5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ. 
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2. Κφριοι όροι χρηματοδότηςησ και πληρωμήσ. 
Η μελζτθ κα χρθματοδοτθκεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» - Πρόςκληςη VIII- Αρ. Πρωτ. 
29816/18-04-2019. Η καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνει τμθματικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 187 του 
Ν.4412/2016. 
3. Η εκτζλεςη τησ ςφμβαςησ υπόκειται ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 "Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”(Α' 147) και ςε όλεσ τισ 
κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και ςτισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και 
εγκυκλίουσ που ζχουν εκδοκεί για τθν ερμθνεία του. 

 

ΙΙΙ Β.1. Οι λόγοι αποκλειςμοφ αναφζρονται ςτο άρκρο 18 του τεφχουσ τθσ αναλυτικισ Διακιρυξθσ και τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό αναφζρονται ςτο άρκρο 20.1 του ίδιου 
τεφχουσ. 
2. το διαγωνιςμό καλοφνται: φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 
ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν τθσ κατθγορίασ 24 και που είναι εγκατεςτθμζνα: 
α) ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ ́ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των 
ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. 
3. Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται 
ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν. Οι προςφζροντεσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
αντίςτοιχα Μθτρϊα του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Α ́ του ν. 4412/2016. 

 

ΣΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. 
Ο διαγωνιςμόσ κα ανατεκεί με ανοικτή διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και κριτιριο ανάκεςθσ 
εκείνο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομική άποψη προςφοράσ. 
Β. Όροι για τθν παραλαβι των τευχϊν του διαγωνιςμοφ: 
1. Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν ιςτοςελίδα www.οrchomenos.gr.  

2. Προθεςμία υποβολήσ προςφορϊν είναι θ 04η Ιουνίου 2021 και ϊρα 10.00 πμ, κατά τθν οποία κα 
ανοιχτοφν οι προςφορζσ ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

 

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 
 
 
 

                                                                      ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΡΑΛΗ 
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