ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καρδίτσα, 28 - 09 - 2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 15785

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντικείμενο : Μελέτη, Παροχή Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών :
« Προσδιορισμός Ενεργειακής Απόδοσης και Έκδοση Ενεργειακών
Πιστοποιητικών Δημοτικών Κτιρίων ».
Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η : Σ ΑΤΑ Π Ο Ε .
Εκτιμώμενη αμοιβή: 6.216,79 € με Φ.Π.Α..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
για την εκπόνηση μελέτης, παροχή τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας με Συνοπτικό Ανοιχτό
Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση : Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ.: 43132, Κωδικός
NUTS: EL 611.
Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας ( Αρτεσιανού 1, 43131 Καρδίτσα).
2. Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του
διαγωνισμού ( Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία Τεχνικών Δεδομένων ) σε πλήρη
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας: www.dimoskarditsas.gov.gr και την
ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ : www.eprocurement.gov.gr.
3. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού : Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ,
Σαρανταπόρου 140, 43132 Καρδίτσα.
Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 15 - 10 - 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. κατά
την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα
έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.
4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413.54809, φαξ επικοινωνίας 24413.54804, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία : Αναστασίου Χρυσάνθη. Email :x. anastasiou@dimoskarditsas .gov.gr
5. Αντικείμενο της σύμβασης : Τίτλος μελέτης, παροχής τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας :
« Π ρο σδ ιο ρ ισμό ς Εν εργε ια κ ής Απ όδ ο σης κα ι Έκδο σ η
Ενεργειακών
Πιστοποιητικών
Δημοτικών
Κτιρίων
»
Προεκτιμώμενη
αμοιβή:
5.013,54 € ( αξία υπηρεσίας : 4.359,60€ σύν 15% απρόβλεπτα :
653,94 € ).
6 . Τόπος αντικειμένου μελέτης, παροχή τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας: Ν. Καρδίτσας , Δήμος
Καρδίτσας.
7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο : Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων Β' Τάξης και άνω, όπως ορίζεται

στα άρθρο 52 , 54 του Ν. 4409/2016 , και 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ.3 του ν. 4412/2016, δεν δίνεται η δυνατότητα στήριξης στις
ικανότητες άλλων φορέων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών υπηρεσιών κάτω των ορίων.
8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ΔΥΟ
ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του συμφωνητικού.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.
10. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) ( Β 3698/16-11-2016).
11. Χρόνος ισχύος προσφοράς : εκατόν ογδόντα ( 180) ημέρες.
12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της « πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει τιμής ».
13. Ο Φάκελος του 'Εργου : ( Τεχνική Έκθεση , Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές ,
Προεκτίμηση Αμοιβής , 'Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ), συντάχθηκε από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία – ήτοι Διεύθυνση Τχενικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, καθώς και τα Τεύχη
Δημοπράτησης τα οποία εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ' αριθμ. 168 / 2018
Απόφασή της.
14. Η ως άνω τεχνική επιστημονική υπηρεσία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για
το έτος 2018 με Κ.Α. : 30-7425.0011 ( ΣΑΤΑ ΠΟΕ).
15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.
Καρδίτσα, 28 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Αλεξάκος Φώτιος

