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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Σίνδος 25/01/2021
Αρ. Πρωτ. 172

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας
και αδειών λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα.

ΤΜΗΜΑ:.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, Ν. Πλαστήρα 13 – Σίνδος
Πληροφορίες: Κωτούλα Δέσποινα, 2310 797175 εσ. 1513, FAX 2310-797175, email:
d.kotoula@dimosdelta.gr, Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www. dimosdelta.gr
2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL522
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και απαιτούμενων
ενεργειών για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας και αδειών λειτουργίας Βρεφονηπιακών
Σταθμών του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα».
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Οι εργασίες αφορούν την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τον έλεγχο και όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας και αδειών λειτουργίας Βρεφονηπιακών
Σταθμών του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Προσφορά υποβάλετε για το
σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών της μελέτης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο υπ΄ αριθμ.
πρωτ. 3669/08-12-2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : Συνολική: 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Κωδικός CPV: 71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων
της απόφασης κατακύρωσης (άρθρο 105 Ν. 4412/2016) καταρτίζεται από τον Κοινωνικό Πολιτιστικό
Οργανισμό Δήμου Δέλτα Κέντρο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. και εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
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χρηματικού ποσού. Η εγγύηση αυτή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς
προσφέροντες μετά: αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και γγ)
την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται από
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης
των υποψηφίων και έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο
δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Αναλυτικά οι όροι
για την εγγύηση συμμετοχής στο άρθρο 9 της διακήρυξης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να
προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης (προϋπολογισμός προμήθειας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι
διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης κατά τριάντα ημέρες. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης στο άρθρο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης.
2.Δικαίωμα συμμετοχής :Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα ,β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί, δ)
κοινοπραξίες προμηθευτών, Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής ορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 και 2.4.3 της αναλυτικής διακήρυξης.
3.Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις
και είναι ενιαία για τις περιγραφόμενες υπηρεσίες της μελέτης στο με υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3669/08-122020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συνέταξε υπάλληλος του Κοινωνικού Πολιτιστικού
Οργανισμού Δήμου Δέλτα
4.Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6117.000 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων
ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» με το ποσό των 148.800,00€ μαζί
με τον ΦΠΑ 24%, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κοινωνικού
Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα.
ΤΜΗΜΑ IV : Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των
περιγραφόμενων υπηρεσιών, του προϋπολογισμού της μελέτης
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www. dimosdelta.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
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2. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων: Υποβάλλονται μόνο από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, έως 10
Φεβρουαρίου και ώρα 15.00. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: είναι η 15 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14:30 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου
ημέρα Δευτέρα 2021 και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
4. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών επτά (7) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής .
5. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου
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