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ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩΗ5-ΝΞΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν3316/05 

1.  O  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της  μελέτης   με τίτλο 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  16ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ ,  με 
προεκτιμώμενη αμοιβή 52.121,14 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2.  Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των  52.121,14 € (χωρίς  ΦΠΑ) επιμερίζεται  σε επιμέρους 
προεκτιμώμενες αμοιβές:
α. 46.710,33€ για μελέτη κατηγορίας 8 ''Στατικές μελέτες''
β. 5.410,81 για ερευνητικές εργασίες (παρ. 5, αρθρο7, ν.3316/2005)
3.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  
(Προκήρυξη,  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  κ.λ.π.,  στοιχεία  φακέλου  του  έργου)  από  τη   Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη – 2 ος όροφος, 
μέχρι τις 6/5/2014   αφού καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο 
του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.
Η Υπηρεσία  που διεξάγει  το  διαγωνισμό  υποχρεούται   να  παραδώσει  τα  τεύχη εντός  έξι  (6)  το 
πολύ  ημερών  από  την  παραλαβή  σχετικής  αίτησης.  Στην  αίτηση  των  ενδιαφερομένων  θα 
αναγράφονται  Ονοματεπώνυμο,  τηλέφωνο,  fax  και  email  στο οποίο η Υπηρεσία θα αποστέλλει 
τυχόν πληροφορίες ή διευκρινήσεις. 
Πλήρης, ελεύθερη και άμεση πρόσβαση παρέχεται στα τεύχη του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.chania.gr.

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά  την πρότυπη προκήρυξη του άρθρου 7 (Μελετών) -  Τύπος Α 
έκδοση 6-2011  που  εγκρίθηκε  με  τη  με  α.π.  Δ17γ/06/102/ΦΝ  439.1/  27-6-2011  (ΦΕΚ  1581/Β) 
Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο2821341712,  FAX επικοινωνίας 2821341716 αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Ζωή Εύδου.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 14/5/2014 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00π.μ 
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – 
σύμπραξη,  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  Μελετητών-Εταιρειών  Μελετών,  που καλύπτουν  τις 
κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
στην κατηγορία μελέτης 8 ''Στατικές μελέτες'', πτυχίο τάξης Γ', 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που : 
β.1.  προέρχονται  από  χώρες  -  μέλη  της  Ε.Ε.,  του  Ε.Ο.Χ.,  ή  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  την  
Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Π.Ο.Ε.  που  τηρούν  αντίστοιχα  μητρώα,  σύμφωνα  με  το  
άρθρο  52  της  οδηγίας  2004/18/ΕΚ  και  είναι  εγγεγραμμένα  σε  τάξεις  και  κατηγορίες  μελετών  
αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 5.α. 
β.2.  προέρχονται  από  χώρες  -  μέλη  της  Ε.Ε.  ή  του  Ε.Ο.Χ.  που  δεν  τηρούν  μητρώα  των  
προηγούμενων  παραγράφων  ή  κράτη,  που  έχουν  κυρώσει  την  συμφωνία  για  τις  δημόσιες  
συμβάσεις  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  είναι  εγγεγραμμένα  στα  Επαγγελματικά/ 
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Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των 
χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο  
Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή  στελεχικό δυναμικό με εμπειρία 
σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 8 ''Στατικές μελέτες'', 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας
7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 240 ημέρες από την υπογραφή του  
ιδιωτικού συμφωνητικού.
8.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  1043 
ΕΥΡΩ  και  ισχύ  τουλάχιστον  8  μηνών  και  30  ημερών  ημερών,  μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 8 μήνες.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων. Διαθέσιμη πίστωση για το  
έτος 2014: 15.600€
10.  Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  εκείνο  της  «πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική 
άποψη  προσφοράς»,  σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  7  του  Ν.  3316/2005.  Η  πλέον  
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών  
και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων  
18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 22 της προκήρυξης. 
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική  
Επιτροπή του Δήμου Χανίων. 

Η Αντιδήμαρχος Χανίων

Νάνσυ Αγγελάκη
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