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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ, 
ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53 τκ 54210 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ \
ΤΗΛ. 2313 331144, 01, Fax 2313 331115 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή:

 Ο τίτλος της μελέτης είναι: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» και ο

  Τόπος της παροχής Θεσσαλονίκη 
 Σύντομη  περιγραφή  της  σύμβασης:  πρόκειται  για  τη  διαπλάτυνση  του  τμήματος  από

διασταύρωση με οδό Αγίων Πάντων μέχρι κόμβο στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, μήκους 1
χλμ.  Για  την  διαπλάτυνση του  οποίου  θα  εφαρμοστεί  διατομή  των τριών  λωρίδων ανά
κατεύθυνση,  εντός  της  ζώνης  του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου).Ειδικότερα  στα
πλαίσια εκπόνησης της μελέτης προβλέπεται  ο σχεδιασμός των απαιτούμενων τεχνικών
έργων,  οι  υπολογισμοί  αυτών,  μελέτη  και  συμπλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων και  η
μελέτη  των  κυκλοφοριακών δεδομένων της  οδού  όπως διαμορφώνονται  στην  παρούσα
κατάσταση. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται η εκπόνηση – ολοκλήρωση -
συμπλήρωση των παρακάτω :

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 10)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατηγορία 13)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 9)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατηγορία 27)
ΣΑΥ-ΦΑΥ

 Προσφυγές υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  6  της
αναλυτικής προκήρυξης (Διακήρυξης).
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 Οι  προσφορές  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα

 Η  σύμβαση  δεν  κατανέμεται  σε  τμήματα  και  δεν  θα  ληφθούν  υπόψη  εναλλακτικές
προσφορές 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 
α) Συνολική αμοιβή  113.617,42 € €  χωρίς ΦΠΑ 
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 

1. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10  48.625,37 €
2. MΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9  6.683,29 €
3. YΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13  25.560,13 €
4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27  17.928,96 €

 Διάρκεια  της  Σύμβασης  ή  Προθεσμία  εκτέλεσης  (12 μήνες)   από  την  υπογραφή  της
Σύμβασης

 Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 6/3/2020 και ισχύουν
τουλάχιστον μέχρι την 6/1/2021.

 Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 10/3/  2020   στην έδρα της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων ΠΚΜ σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 Οι προσφορές θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά.

    Απαιτούμενες Εγγυήσεις (άρθρο 72 Ν.4412/16)  
Εγγύηση συμμετοχής : 
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 2.272,35 € ευρώ (€)
(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης
ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης 

 Κύριοι όροι χρηματοδότησης   και πληρωμής.
 Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ με ενάριθμο 2019ΜΠ00800000 της ΣΑΜΠ 008.

Η καταβολή της  αμοιβής  θα  γίνει  τμηματικά  κατά  τα  οριζόμενα Ν.4412/16.  Η  σύμβαση
χρηματοδοτείται Εθνικούς πόρους 

 Προκήρυξη (Περίληψη) δημοσιεύται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
1.

 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
(Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς) 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
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έχουν συνάψει  διμερείς  ή πολυμερείς  συμφωνίες  με την  Ένωση σε θέματα  διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι
του άρθρου 73, του ν. 4412/16

 Στο διαγωνισμό καλούνται  οι  κατηγορίες  πτυχίων που απαιτούνται  για κάθε επί  μέρους
μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου,
σύμφωνα  με  τις   αναφερόμενες  στο  τεύχος  προεκτιμωμένων  αμοιβών  επιμέρους
προεκτιμώμενες  αμοιβές  για  τον  καθορισμό  των  ελαχίστων  επιπέδων  τεχνικής
καταλληλότητας και γενικής εμπειρίας ως εξής:

 Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελέχωση : 

1. Για  την  κατηγορία  μελέτης  10:  τουλάχιστον  ένας  μελετητής  12ετους  εμπειρίας  από την
κτήση του διπλώματος 

2. Για την κατηγορία μελέτης 9: τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετους εμπειρίας από την κτήση
του διπλώματος

3. Για την κατηγορία μελέτης 13: τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετους εμπειρίας από την κτήση
του διπλώματος

4. Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετους εμπειρίας από την κτήση
του διπλώματος

 Σε  περίπτωση  ένωσης  ανά  κατηγορία  μελέτης,  η  παραπάνω  απαίτηση  ανά  κατηγορία
μελέτης, πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει:

1. Υποφάκελο (ηλεκτρονικό) “Δικαιολογητικά Συμμετοχής”

2. Υποφάκελο (ηλεκτρονικό) “Τεχνική Προσφορά”

3. Οικονομική Προσφορά

  Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με
τα ακόλουθα κριτήρια:

 όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 21 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης 
(Διακήρυξης)

 Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 
ΒΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3+ σ4*Κ4 
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ΒTΠ, ορίζεται σε 75%

 Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία 
ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι (ποσό οικονομικής προσφοράς) ισούται με το 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής:

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  
UΟΠ=25% 

 τα δικαιολογητικά πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής αναφέρονται στο άρθρο 22.2 
της αναλυτικής προκήρυξης (διακήρυξης)

 Τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4250/14(Α94)
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 Ο προσφέρω ν αναφέρει υποχρεωτικά στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 
που προτίθεται να αναθέσει με μορφή υπεργολαβίας

               Θεσσαλονίκη  
Η Πρόεδρος της  Οικονομικής

Επιτροπής 
Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας 

Αθανασιάδου –Αηδονά Ε. Αθηνά
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