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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΚΜ- ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
54627
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΙΜ. ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ
Τηλέφωνο:  +30 2313319143
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E.Paralikas@pkm.gov.gr 
Φαξ:  +30 2313319238
Κωδικός NUTS: EL522
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pkm.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικής, Ερευνητικής και Διοικητικής-Τεχνικής Υποστήριξης του
ΠαρατηρητηρίουΒιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79411000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:E.Paralikas@pkm.gov.gr
http://www.pkm.gov.gr
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Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αφορούν τη δημιουργία μίας δομής έγκυρων βάσεων δεδομένων με
δείκτεςανά θεματική ενότητα για την εύκολη παρακολούθηση τους, στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
- Τομέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων
- Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιών
- Τομέας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Η άνω περιγραφόμενη βάση δεδομένων θα αποτελέσει :
1. Μία κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ ειδικών και επιστημόνων
2. Εργαλείο λήψης αποφάσεων και ενθάρρυνσης της κοινωνικής συμμετοχής
3. Εργαλείο διαμόρφωσης και αξιολόγησης στρατηγικών αλλά και συμβουλευτικό εργαλείο, με περιοχήαναφοράς
της Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 660 458.06 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79415200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση της Σύμβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας, αντίστοιχα με
τουςΤομείς λειτουργίας του Παρατηρητηρίου:
Π.Ε. 1. Παρακολούθηση Χωρικού Σχεδιασμού και Χωροθετήσεων
Π.Ε. 2. Παρακολούθηση Αστικών Μεταφορών και Κινητικότητας
Π.Ε. 3. Σύνθεση / εξειδίκευση δεδομένων άλλων Παρατηρητηρίων
Π.Ε. 4. Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη και Δικτύωση

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 660 458.06 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 54
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
τηςαναθέτουσαςαρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
απότη λήξη τηςδιάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
τουαναδόχου,χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:ναιΤαυτότητα του έργου: Κωδικός ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00810154 / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ΤαμείοΠεριφερειακήςΑνάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, και έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακόπρόγραμμα¨Κεντρικής
Μακεδονίας" με την με αρ.πρωτ.5469/05-10-2018 απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΠΚΜ

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στη σύμβαση

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο72
παρ.1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,εκτός
ΦΠΑ,και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
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IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/06/2019
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/06/2019
Τοπική ώρα: 09:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2%της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ
και δεκαέξι λεπτών (13.209,16 €).
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,εκτός ΦΠΑ,
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύοςτηςπροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί,πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στοάρθρο 72 του ν.4412/2016
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής,παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8. δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λ. Θηβών 198, κτίριο Κεράνης 5ος όροφος
Πειραιάς
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141224
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anikolaou@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2313319135
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-prcurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λ. Θηβών 198, κτίριο Κεράνης 5ος όροφος
Πειραιάς
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141224
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anikolaou@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2313319135
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-prcurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/05/2019
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