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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΗΛ ΕΚΣ ΡΟΝ Ι ΚΟΤ ΑΝ ΟΙΚΣ ΟΤ ΔΙ ΑΓΩ Ν Ι ΜΟΤ ΓΙ Α Σ ΗΝ
«Παροχι Τπθρεςιϊν υμβοφλου για τθν Δθμιουργία Κζντρου Προβολισ και Ανάδειξθσ τθσ ιςτορίασ, τθσ
λαογραφίασ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του Άνω ταυροφ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου
"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που ςυνδζουν τουσ ανκρϊπουσ" με ακρωνφμιο "CONNECT" ςτο
πλαίςιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” Programme»
Ο Διμαρχοσ Βόλβθσ
Προκθρφςςει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου
για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν υμβοφλου για τθν Δθμιουργία Κζντρου Προβολισ και Ανάδειξθσ τθσ
ιςτορίασ, τθσ λαογραφίασ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του Άνω ταυροφ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ
του ζργου "Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που ςυνδζουν τουσ ανκρϊπουσ" με ακρωνφμιο
"CONNECT" ςτο πλαίςιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”
Programme», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 98.337,20 € με Φ.Π.Α. 24% (79.304,19 € άνευ ΦΠΑ) .
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με βάςθ ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν τεχνικι όςο και για τθν
οικονομικι προςφορά( 80 %-20%) ,θ οποία εκτιμάται για τθν τεχνικι προςφορά βάςει των κριτθρίων
αξιολόγθςθσ όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2.3.1 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ. Ωσ τελικι θμερομθνία τθσ
φμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία λιξθσ του ζργου «CONNECT», ιτοι θ 9θ Αυγοφςτου 2020.
1. Αναθζτουςα Αρχή – τοιχεία επικοινωνίασ:
Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Βόλβθσ, Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ: ΟΣΑ
Ζδρα: ταυρόσ Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ, Σ.Κ. 57014 ,Σθλ.: 23973-30221,23973-30220 , Φαξ: 23970 65600
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com , Ιςτοςελίδα: www.dimosvolvis.gr
2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με
τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), θ
οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Επίςθσ, οι
ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςε όλα τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Βόλβθσ: www.dimosvolvis.gr. Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
διατίκενται και ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, μετά από
καταβολι τθσ δαπάνθσ αναπαραγωγισ τουσ.
3. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παροχήσ τησ υπηρεςίασ :Κωδικόσ NUTS: 3 (2013) —ΕL522
4. Περιγραφή τησ ςφμβαςησ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν
Δθμιουργία Κζντρου Προβολισ και Ανάδειξθσ τθσ ιςτορίασ, τθσ λαογραφίασ και τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ του Άνω ταυροφ. Ο Διμοσ Βόλβθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Εδαφικισ υνεργαςίασ
INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2014-2020» προτίκεται να δθμιουργιςει ςτθν πόλθ του
ταυροφ το «Κζντρο Προβολισ και Ανάδειξθσ τθσ Ιςτορίασ, τθσ Λαογραφίασ και τθσ Πολιτιςτικισ
ANASTASIA PASSA
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Κλθρονομιάσ του Άνω ταυροφ». Η αξιοποίθςι του αφορά ςτα πεδία του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ
με τθν ανάδειξθ του πρϊθν Δθμοτικοφ χολείου Άνω ταυροφ, το οποίο ανακαινίςτθκε πρόςφατα . Η
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ αρ.74/2019 ςχετικισ
μελζτθσ είναι 98.337,20 € με Φ.Π.Α. 24% (79.304,19 € άνευ ΦΠΑ) . Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και
οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ όπωσ επίςθσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν δίδονται
ςτθν υπ’ αρ. 74/2019 ςχετικι μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ.
5. Προςφορζσ: Προςφορζσ υποβάλλονται για όλθ τθν ποςότθτα των υπθρεςιϊν , δθλ. για όλα τα
παραδοτζα.
6. Εγγυήςεισ : 1) Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που ανζρχεται ςτο ποςό των 1.586,01 ευρϊ ( χιλίων
πεντακοςίων ογδόντα ζξι ευρϊ και ενόσ λεπτοφ) .
2) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ.
7. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:
1) Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
2) Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3) τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
8. Ειδικοί όροι εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: 1) Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ και θ διοίκθςθ
αυτισ κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι Παραλαβισ Τπθρεςιϊν.
2) Ωσ τελικι θμερομθνία τθσ φμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία λιξθσ του ζργου «CONNECT», ιτοι θ 9θ
Αυγοφςτου 2020. Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςυναρτάται με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν
Ανάκεςθσ. ε περίπτωςθ παράταςθσ του ζργου κα παρατείνεται και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ,
χωρίσ επιπλζον τίμθμα. Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων
ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ ςτο άρκρο 6.2 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ.
9. Παραλαβή προςφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβήσ των προςφορών είναι η 11/05/2020,
ημζρα Δευτζρα και ώρα 13:00:00 μ.μ.
Η διαδικαςία θα διενεργηθεί με χρήςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών
Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), η οποία είναι προςβάςιμη μζςω τησ Διαδικτυακήσ πφλησ
www.promitheus.gov.gr, την 15η Μαΐου 2020, ημζρα Παραςκευή και ώρα 13:00:00 μ.μ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ.
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
Διαδικτυακή Πφλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε..Η.ΔΗ..

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΟΤ Ε..Η.ΔΗ..
23/04/2020

23/04/2020
13:00:00 μ.μ.

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

11/05/2020
13:00:00 μ.μ.

15/05/2020
10:00:00 π.μ.
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10. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ
φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) μηνών από την επόμενη τησ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά θ
οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ιςχφσ τθσ
προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν
από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
11. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ
να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
12. Χρηματοδότηςη: Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των
ςυμμετεχουςϊν χωρϊν και ζχει ςυναφκεί θ από 10/5/2018 φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του
ζργου Museums Connecting Cultures Connecting People» και ακρωνφμιο «CONNECT» ςτο πλαίςιο του Interreg
IPA CBC Programme “ Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” .
Η δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 02.61.7425.0002 ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Διμου Βόλβθσ .
13. Προδικαςτικζσ προςφυγζσ: Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ
ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι
παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ
εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ
ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται βάςει του Ν.
4412/2016 και των ειδικϊσ αναφερόμενων ςτο άρκρο 3.4 τθσ διακιρυξθσ τθσ προμικειασ.
14. Δημοςιότητα: Η προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ
καταχωρικθκε
ακόμθ
και
ςτθ
διαδικτυακι
πφλθ
του
Ε..Η.ΔΗ..
:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν
πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 91128 και ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.dimosvolvis.gr ςτθν διαδρομι: Ενθμζρωςθ ►
Διακθρφξεισ. Προκιρυξθ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςτισ εφθμερίδεσ: 1. Ημεριςια Σοπικι
(Κακθμερινι Σοπικι Εφθμερίδα τθσ Θεςςαλονίκθσ),2. Επτά Ημζρεσ (Σοπικι Εβδομαδιαία), αναρτικθκε
ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και αναρτικθκε ςτον
πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου ςτισ 24/04/2020. Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο
βαρφνει τον προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων
παραςτατικϊν. (άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα
άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016).
15. Κριτήρια επιλογήσ : φμφωνα με τθν αρ. 74/2019 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν και τα
άρκρα 2.2.4-2.2.8 τθσ διακιρυξθσ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
και με τη αρ. 278/2019 Α.Δ.
Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΠΑΝΣΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

