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Περίληψη διακήρυξησ δημόςιου διεθνοφσ διαγωνιςμοφ για τη ςφναψη ςφμβαςησ
παροχήσ υπηρεςιϊν για την πράξη «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗ
ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΤ», Π.Τ.: €
352.925,55 (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ (ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ)
1. Ο Διμοσ Σρίπολθσ προκθρφςςει δθμόςιο διεκνι διαγωνιςμό υπθρεςιϊν με ανοιχτι
διαδικαςία μζςω ΕΘΔΘ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερη από οικονομικήσ
άποψησ προςφορά, βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ, για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν πράξθ «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΤ».
Για τον ςκοπό αυτό καλείται κάκε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ να υποβάλει
αναλυτικι πρόταςθ – προςφορά για τθν εκπόνθςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
Διακιρυξθσ και τθ ςχετικι εγκεκριμζνθ προμελζτθ.
Η προχπολογιςθείςα δαπάνη ανζρχεται ςτο ποςό των € 284.617,38 πλζον ΦΠΑ 24%.
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ δθμιουργία Εκκεςιακοφ χϊρου προβολισ του αγροτικοφ
βίου και ειδικότερα τθσ ελαιοκομικισ παράδοςθσ και τθσ ςιδθροδρομικισ ιςτορίασ του
Ελαιοχωρίου του Διμου Σρίπολθσ και πιο ςυγκεκριμζνα:
α)

θ αποκατάςταςθ και θ διαρρφκμιςθ του κτιρίου του παλαιοφ Δθμοτικοφ χολείου του
Ελαιοχωρίου προκειμζνου να λειτουργιςει ωσ Κζντρο Προβολισ – Εκκεςιακόσ χϊροσ,
ιτοι οικοδομικζσ εργαςίεσ και Θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ

β)

θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου

γ)

θ μουςειολογικι μελζτθ και οι μουςειογραφικζσ εργαςίεσ για τθν δθμιουργία τθσ
ζκκεςθσ

δ)

θ αποκατάςταςθ του ιςτορικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ
ζκκεςθσ

ε)

θ μελζτθ προβολισ και δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με τον Οδθγό Επικοινωνίασ &
Δθμοςιότθτασ ΠΑΑ 2014-2020, ςτθν οποία περιλαμβάνονται και θ υλοποίθςθ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (πιλοτικά).
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Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα βαςιςτεί ςτισ εγκεκριμζνεσ από τθν Τπθρεςία προμελζτεσ
και ςτισ Μελζτεσ Εφαρμογισ που κα ςυντάξει ο Ανάδοχοσ που κα αναδειχκεί από τον
παρόντα διαγωνιςμό.
Σαξινόμθςθ κατά CPV: 79950000-8 (Τπθρεςίεσ διοργάνωςθσ εκκζςεων & ςυνεδρίων),

2. Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπάγονται ςτισ διατάξεισ
των ν. 3463/2006, ν. 3731/2008 (παρ. 13, άρκρο 20), ν. 3861/2010, ν. 3852/2010, ν.
4013/2011, ν. 4152/2013 (άρκρο 1, παρ. Η Η5,3), ν. 4270/2014 και του ν. 4412/2016 όπωσ
ζχουν τροποποιθκεί και ςιμερα ιςχφουν.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ δωρεάν και ςε
πλιρθ θλεκτρονικι μορφι από ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Σρίπολθσ
http://www.tripolis.gr/, τθν ιςτοςελίδα του ΚΘΜΔΘ www.eprocurement.gov.gr, κακϊσ και
ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «Θλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν, επίςθσ, να παραλαμβάνουν τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ζωσ
και μια θμζρα πριν το διαγωνιςμό, από το γραφείο του Διμου Σρίπολθσ, Λαγοπάτθ &
Αταλάντθσ, Σ.Κ. 221 32, Σρίπολθ, τθλ: 2713600478, 458, fax: 2713610406, email:
svolou.katerina@gmail.com.
Θ διακιρυξθ εςτάλθ ςτθν Ε.Ε.Ε.Κ. ςτισ 14/01/2021 με αρικμό αναφοράσ 21-022513-001

4. Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2713600478, 458 αρμόδια υπάλλθλοσ για επικοινωνία
Κατερίνα βϊλου (email svolou.katerina@gmail.com).

5. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ και παραλαβισ των προςφορϊν ζχει οριςτεί θ
22-02-2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 π.μ.

6. 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.
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ.

7. Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ είναι είκοςι τζςςερεισ (24)
μήνεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.

8. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ φψουσ πζντε χιλιάδων εξακοςίων ενενιντα δφο ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτϊν
(€ 5.692,35), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ Διακιρυξθ (άρκρο 2 § 2.2). Ο χρόνοσ
ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δζκα (10) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.

9. Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014 –
2020 προςζγγιςθ CLLD LEADER" με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα
από τθν Α 082/1, με δικαιοφχο τον Διμο Σρίπολθσ.
Ο Κωδικόσ ΑΕ του ζργου είναι 2017Ε08210000.

10. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι εκείνο τθσ «πλζον ςυμφζρουςασ από
οικονομική άποψη προςφοράσ βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ», ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 311 του ν. 4412/2016 όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ.

11. Σεφχοσ των Σεχνικϊν Δεδομζνων (Φάκελοσ του Ζργου) και τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ
εγκρίκθκαν από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι με τθν υπ. αρικ.: 686/2020 Απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Σρίπολθσ. Σο αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κα εγκρικεί
από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι, ιτοι τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Σρίπολθσ.
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