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ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Για την επιλογή αναδόχου σύνταξης Μελέτης

1.    Ο  Δήμος  Παιανίας  Αττικής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:

Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων 

Εκτιμώμενου  προϋπολογισμού μελέτης : 73.487,48 €  (με  Φ.Π.Α 24%) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : “Φιλόδημος” και  Ίδιοι Πόροι.   Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.: 60-7413.001

2.   Η  Διακήρυξη,  και  τα  συμβατικά  τεύχη  βρίσκονται  αναρτημένα  στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου https://www.paiania.gov.gr/

Το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  που  θα  συμπληρωθεί  από  τους  διαγωνιζόμενους
διατίθεται  δωρεάν  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  Παιανίας  Καραολή & Δημητρίου
38α,  Παιανία. Το αίτημα και η αποστολή του εντύπου μπορούν να γίνουν και μέσω του e-
mail:  ty@peania.gov.gr.  Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως  10-06-2021,  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 έως 14-06-2021.

3.   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-6-2021 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 11.00 π.μ. (ώρα
λήξης  παραλαβής  προσφορών),  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  στα  γραφεία  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας Αττικής.

4.  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από  οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.  Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

5.   Οι προσφέροντες ή οι ενώσεις προσφερόντων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις  ακόλουθες κατηγορίες και
τάξεις πτυχίων: 

Στην Κατηγορίας Μελέτης 14 (Ενεργειακές Μελέτες) πτυχίο τάξεως Α' και άνω.
Στην  Κατηγορίας  Μελέτης  9  (Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές,  Ηλεκτρονικές  Μελέτες)
πτυχίο τάξεως Α' και άνω.
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Στην Κατηγορίας Μελέτης 6 (Αρχιτέκτονικές Μελέτες κτιριακών Έργων ) πτυχίο τάξεως Α'
και άνω.

6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που   δραστηριοποιούνται   στην   εκπόνηση
μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται ανωτέρω  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
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

7.  Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους,
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. (Αρθρο 72 παρ.1α Ν.4412/2016).

8.   Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος και από Ίδιους Πόρους (Κ.Α.: 60-
7473.0001).  Έχει  υποβληθεί  το 7205/11-05-2021  (21REQ008589376  2021-05-12)
πρωτογενές  αίτημα  στο  ΚΗΜΔΗΣ  και  έχει  ληφθεί  η   7385/12-05-2021  Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Κ6ΘΩΞ9-ΚΣΑ).

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

10. Το πλήρες  κείμενο της Περίληψης και της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016.

Δεν  προβλέπεται  δημοσίευση  της  προκήρυξης  (περίληψη  της  παρούσας)  στον  τοπικό
τύπο (περιπτ. γ΄της παρ. 1 του άρθρου 121, περιπτ. 59, 68 και 82 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν.4412/2016).

Η παρούσα Περίληψη αναρτάται στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α.
Της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 και στη συνέχεια μόνο στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (παρ. 3
του άρθρου 38, του άρθρο 66 παρ. 2 του άρθρου 117 και περιπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
121 του Ν. 4412/16).

Επίσης η  παρούσα  Περίληψη  δημοσιεύεται  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής
https://www.paiania.gov.gr/   και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

                                               ΙΣΙΔΩΡΟΣ  ΜΑΔΗΣ
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