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/
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΣΩΝ,
ΠΑΡΟΧΗ
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ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ» (Κωδικόσ ΟΠ
5076732)
Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα
«Τποδομζσ
Μεταφορών,
Περιβάλλον
και
Αειφόροσ
Ανάπτυξη (Τ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020»
Κωδικόσ εναρίθμου ςτο ΠΔΕ: 2021Ε27510014
34.953,85 € (πλζον Φ.Π.Α. 24%)

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ-ΔΙΑΤΓΕΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Διμοσ Λευκάδασ προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν επιλογι αναδόχου για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ
«ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ / ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ
ΑΔΕΙΩΝ / ΕΓΚΡΙΕΩΝ» (ΤΠΟΕΡΓΟ 2) τησ Πράξησ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ,
ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ» (Κωδικόσ
ΟΠ 5076732) ςτο Ε.Π. «Τ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» (CPV: 71320000-7), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 34.953,85 € (πλζον Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τισ
προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ των παρακάτω επιμζρουσ κατθγοριϊν μελετϊν/υπθρεςιϊν:
- 4.316,40 € για μελζτθ πακθτικισ πυροπροςταςίασ
- 4.316,40 € για μελζτθ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ και ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ
- 4.855,95 € για μελζτθ για τουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ και ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ
- 3.237,30 € για μελζτθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων με εγκατάςταςθ net metering
- 2.697,75 € για μελζτθ θλεκτρικοφ ανελκυςτιρα MRL
- 3.776,85 € για μελζτθ 2 αναβατορίων ΑΜΕΑ
- 1.079,10 € για μελζτθ θλεκτρικϊν παροχϊν για τουσ φορτιςτζσ αυτοκινιτων
- 1.079,10 € για μελζτθ φδρευςθσ για τθν παραγωγι ΗΝΧ
- 5.035,80 € για παροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν
- και 4.559,20 € για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ
Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μήνεσ.
Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ αντικειμζνου ορίηεται ςε δφο (2) μήνεσ.
Θ μελζτθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του ΠΔΕ και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ κατά 80%, μζςω του Ε.Π. «Τ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρικμ.
πρωτ.: ΕΤΔ/ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 2877/18-03-2021 τθσ Πράξθσ «ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ,
ΕΚΤΧΡΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ» με κωδικό ΟΠ
5076732. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ είναι το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΤΠΕΝ) με κωδικό .Α. 2751
και ο ενάρικμοσ τθσ πράξθσ είναι 2021Ε27510014. Θ κετικι γνϊμθ τθσ ΕΤΔ ΤΜΕΠΕΡΑΑ ι θ τεκμαιρόμενθ κετικι
γνϊμθ για τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί όρο για τθ χρθματοδότθςθ τθσ πράξθσ.
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘ. Θ Προκιρυξθ δθμοςιεφεται ςτθ Διαφγεια, κακϊσ και
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (http://www.lefkada.gov.gr).
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1.1 ΕΙΔΟ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Διμοσ - μθ Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, υποτομζασ ΟΣΑ.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
1.2 ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Σόποσ υποβολισ προςφορϊν

Θμερ/νία ανάρτθςθσ
ςτο ΚΘΜΔΘ

Θμερ/νία λιξθσ
υποβολισ προςφορϊν

Θμερ/νία διενζργειασ
διαγωνιςμοφ

Διμοσ Λευκάδασ
Α. Σηεβελζκθ & Τπ. Κατωπόδθ
31100 Λευκάδα
Γραφείο Πρωτοκόλλου

02/09/2021

Σρίτθ
14/09/2021
Ώρα: 10:00

Σρίτθ
14/09/2021
Ώρα: 10:00

2. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν
θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν.
3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ και ςτα
Παραρτιματά τθσ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του
ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκπόνθςθ
μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1 και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
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 γϋ 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. Θ ζνωςθ των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων μπορεί να
αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν.
5. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ, με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια και υποκριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ.
Κ1
Κ2
Κ2.1
Κ2.2
Κ2.3
Κ3

Κριτήρια αξιολόγηςησ
Βαθμόσ κατανόηςησ
Πληρότητα και αξιοπιςτία τησ μεθοδολογίασ εκπόνηςησ τησ μελζτησ
Βακμόσ επάρκειασ των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν παραγωγι τθσ Μελζτθσ
Βακμόσ κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ από τισ επιμζρουσ
δραςτθριότθτεσ που προτείνει ο οικονομικόσ φορζασ
Σεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ και θ αξιοπιςτία του προτεινόμενου
χρονοδιαγράμματοσ
Οργάνωςη του οικονομικοφ φορζα

υντ. βαρφτητασ (%)
ς1
20%
ς2
60%
ς2.1

30%

ς2.2

15%

ς2.3

15%

ς3

20%

Κ3.1

Επάρκεια (αποτελεςματικότθτα) τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ

ς3.1

10%

Κ3.2

Βακμόσ ςυνάφειασ και ςυνοχισ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ με το
αντικείμενο τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ

ς3.2

5%

Κ3.3

αφινεια ςτον κακοριςμό των κακθκόντων τθσ ομάδασ μελζτθσ

ς3.3

5%

ΤΝΟΛΟ:

100%
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6. ΓΛΩΑ

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
7. ΕΝΣΑΕΙ
ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ
ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘ μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο
άρκρο 221, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (ι του Σεχνικοφ υμβουλίου για ενςτάςεισ κατά τθσ
διακιρυξθσ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με
θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. τθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι
αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

Λευκάδα, 31/08/2021

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΛΟ
Εγκρίκθκε με τθν αρικ.528/2021
απόφαςθ Ο.Ε.
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