
ΜΕΛΕΤΗ : 

ΜΕΛΕΤH ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΕ  ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  -

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
« ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » 231.260,00 €
ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : ΣΑΕ 055/2017ΣΕ05500010

Κ.Α.30-7413.0104

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  230.699,67 € (με Φ.Π.Α.)
CPV : 71320000-7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΜΕ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ

Ο τίτλος της μελέτης είναι:  «  ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΔΟΜΕΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ » (CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών).

Σύντομη περιγραφή

Ο Δήμος Χαλκίδας , στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών πυροπροστασίας όλων των σχολικών μονάδων

που βρίσκονται  στην περιοχή του, συνέταξε Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης που αφορά την ανάδειξη

μελετητών για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών.

Προβλέπονται τα εξής: α) η σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας και η αποτύπωση όσων σχολικών

μονάδων  απαιτείται  (υπάρχουν  μονάδες  για  τις  οποίες  δεν  υπάρχουν  σχέδια  κατόψεων),  β)  η

επικαιροποίηση υπαρχουσών μελετών και γ) η σύνταξη τευχών δημοπράτησης. 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλκιδέων / Ταχ. διεύθυνση: Ληλαντίων και Μεγασθένους 

Ταχ. κωδικός: 34100, Χαλκίδα  /Αρμόδιος για πληροφορίες: Παπαβαασιλείου Ευάγγελος 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.papavasileiou@dchalkideon.gr  / Τηλέφωνο: +30 2221355157 

Φαξ: +30 2221062629 

Δήμος Χαλκιδέων

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα

Ηλεκτρομηχανολογικών

Έργων  και  Νέων

Τεχνολογιών

Χαλκίδα            29/07 / 2022

Αριθμ.Πρωτ: 26661





Προεκτιμώμενη Αμοιβή

α) Συνολική Αξία: 186.048,12 €  (χωρίς ΦΠΑ)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:

 - 42.336,00 € για μελέτη κατηγορίας 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»

 - 113.714,50  € για μελέτη κατηγορίας 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες»

 - 23.407,57   € για απρόβλεπτες δαπάνες

 - 6.590,05 € για την πρό� σθετη καταβόλη�  (πριμ) τόυ α� ρθρόυ 15 Α της Διακη� ρυξης

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες

από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,

ποσού 3.720,00 €.

Η  μελέτη  έχει  ενταχθεί  στο  Πρόγραμμα  «Φιλόδημος  ΙΙ»  (Πρόσκληση  VIII «Εκπόνηση  μελετών  και

υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με 231.260,0 € (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι:

-  στο  Μητρώο  Μελετητικών  Επιχειρήσεων  Δημοσίων  Έργων  (ΜΗ.ΜΕ.ΔΕ.)  του  άρθρου  118  του

ν.4472/2017, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 71/2019, 

- ή στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου

39 του ιδίου Π.Δ. 71/2019, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του

άρθρου 12.1 της Διακήρυξης .

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.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτούνται

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Για τις μελέτες κατηγορίας 6 απαιτείται τουλάχιστον ένα πτυχίο Β’ Τάξης και άνω και για τις μελέτες

κατηγορίας 9 τουλάχιστον ένα πτυχίο Δ’ Τάξης και άνω.

Συγκεκριμένα, κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

- στην κατηγορία μελέτης 06 τουλάχιστον ένα στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, στην εν λόγω κατηγορία

- στην κατηγορία μελέτης 09, τουλάχιστον ένα στέλεχος 12ετούς και ένα 8ετούς εμπειρίας,  στην εν

λόγω κατηγορία





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.

Ανοικτή διαδικασία. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η  «πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της

σύμβασης  στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  «ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί»  της  πύλης

www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimoschalkideon.gr .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/08/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 17/08/2022.

Ως ημερομηνία και  ώρα λήξης της προθεσμίας  υποβολής  των προσφορών ορίζεται  η 22/08/2022

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/08/2022, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Οι  προσφορές  θα  ισχύουν  για  δέκα  (10)  μήνες  από  την  ημέρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής

προσφορών.

Χαλκίδα       29 /07/2022

Η Δήμαρχος Δήμου Χαλκιδέων

Ελένη Βάκα
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