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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20 / 11 / 2018
Αρ. Πρωτ.: 44455

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ ΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες Μαριάννα Δώδου, τηλ.: 2313 305230, e-mail : mdodou@3ype.gr , erga@3ype.gr
Τόπος υποβολής προσφορών: στο πρωτόκολλο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16,
Τ.Κ. 546 23 Θεσσαλονίκη

ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη στατικής ενίσχυσης
και αποκατάστασης τοιχείου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας»
και με την ακόλουθη προεκτιμώμενη αμοιβή, κατηγορία μελέτης και αιτούμενη τάξη πτυχίου:
α)
Συνολική: 15.413,84€ + ΦΠΑ 24%
β)
Ανά κατηγορία μελέτης:
κατηγορία Στατικές Μελέτες [ 8 ] , με προεκτιμώμενη αμοιβή: 13.084,21 €
ΣΑΥ – ΦΑΥ με προεκτιμώμενη αμοιβή 319,13 €
και 2.010,5 € για απρόβλεπτες δαπάνες
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

13.084,21 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08 Α’ ΤΑΞΗΣ & ΑΝΩ

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ : Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
ΙΙΙ Α: 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
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Δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Δεν απαιτείται
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του τακτικού Προϋπολογισμού της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (Μακεδονίας).
3. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”(Α' 147) και σε όλες τις
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες και
εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

ΙΙΙ Β.1. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του ίδιου
τεύχους.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 και που είναι εγκατεστημένα:
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 συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
3. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ‘ του ν. 4412/2016.
ΤΜΗΜΑ IV
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης εκείνο
της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:
Τεχνική Προσφορά (βαρύτητα 70%)
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:
1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 30%)
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2. η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
3. η εμπειρία σε εκπόνηση μελετών παρόμοιας φύσης (βαρύτητα 40%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 30%)
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στην ιστοσελίδα www.3ype.gr
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 11/12/2018 2018 και ώρα 10.00 πμ, κατά την οποία θα
ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών
πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αναθέτουσα αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην 3η
Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23 Θεσσαλονίκη, από την οποία μπορούν
επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από τον Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο Διοικητής 3ης Υ.Πε.

Γιώργος Κ. Κίρκος

