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ηαπξόο, 11-12-2020
Αξ. Πξωη.: 21038

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:
«ΠΙΛΟΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ»
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
«Μνλνπάηηα Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνύ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο
(Pathways of Accessible Heritage Tourism)», κε αθξωλύκην «Access2Heritage» ζην πιαίζην
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξωπαϊθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα – Βνπιγαξία 2014 – 2020»
«Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»
Ο Γήκαξρνο Βόιβεο
πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: {Πηινηηθέο Παξεκβάζεηο γηα ηελ Πξνζβαζηκόηεηα Πνιηηηζηηθώλ
θαη Φπζηθώλ Σνπξηζηηθώλ Πξννξηζκώλ Γήκνπ Βόιβεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο
«Μνλνπάηηα Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνύ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (Pathways of Accessible Heritage
Tourism)», κε αθξωλύκην «Access2Heritage» ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξωπαϊθήο Δδαθηθήο
πλεξγαζίαο «Διιάδα – Βνπιγαξία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»},
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 69.500,00 € (κε Φ.Π.Α. 24%) (Καζαξήο Δθηηκώκελεο Αμίαο: 56.048,42 €).
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο Σχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο
γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πξνο πξνκήζεηα.
1. Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλωλίαο:
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Βφιβεο, Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Ο.Τ.Α.
Έδξα: Σηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Ταρ. Κσδ.: 57014
Τει.: +30 23973 30220, 30221, Fax: +30 23970 65600
Αξκφδηνη γηα πιεξνθνξίεο: Μαξία Καξαγηάλλε θαη Αξγπξψ Καηξαληδή
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com, Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr
2. Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα: Δίλαη δπλαηή ε κε ειεθηξνληθφ κέζν ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο,
www.dimosvolvis.gr, φπνπ είλαη αλαξηεκέλα ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα
ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ΚΗΜΓΗΣ θαζψο θαη απφ
ην Γήκν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα ηειέθσλα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.1.2 ηεο δηαθήξπμεο.
3. Κωδηθόο NUTS θύξηνπ ηόπνπ παξνρήο ηεο πξνκήζεηαο: Κσδηθφο NUTS: 3 (2013) – EL522
4. Πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: K.A. ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – ΑΞΙΑ – CPV:
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Κ.Α.

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ
ΜΔ Φ.Π.Α. 24% (ζε €)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ζε €)

02.61.7425.0001

ΠΙΛΟΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

CPV
(Kσδηθφο Αξηζκφο
Δηδψλ γηα ηηο
Γεκφζηεο Σπκβάζεηο)

69.500,00
33196200-2
56.048,42

Οη επηιεγκέλεο ζέζεηο παξέκβαζεο ζηηο νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ ηα πηινηηθά έξγα αλαβάζκηζεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο θαζψο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε πνπ απαηηνχληαη, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππ’
αξ. 89/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε.
5. Πξνζθνξέο: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 89/2020
κειέηε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε γηα φια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε. Οη
ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πξνο πξνκήζεηα
πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 59 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη φρη γηα κέξνο ηνπο.
6. Υξόλνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε
ηξεηο (3) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηεο κε ηελ νινθιήξωζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ
παξάδνζε ηωλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ.
7. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2.2.1 ηεο
δηαθήξπμεο. Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ απφ ηε διαδικασία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη ηα θξηηήξηα
επηινγήο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 θαη 2.2.4 έσο θαη 2.2.7 ηεο δηαθήξπμεο.
8. Παξαιαβή πξνζθνξώλ: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ
δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 22/12/2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ.. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο
πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ενώπιον της Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί
ζηνλ Σηαπξφ θαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ζην θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ε Οηθνλνκηθή Υπεξεζία.
9. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Οηθνλνκηθνχο
Φνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. Πξνζθνξά ε
νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ
αξρηθή δηάξθεηα.
10. Γιώζζα ζύληαμεο πξνζθνξώλ: Διιεληθή. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
11. Υξεκαηνδόηεζε: Η παξνχζα ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Έξγν: «Μνλνπάηηα Πξνζβάζηκνπ Τνπξηζκνχ
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (Pathways of Accessible Heritage Tourism)», κε αθξσλχκην «Access2Heritage» ε
νπνία έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο «Διιάδα – Βνπιγαξία 2014 – 2020»
«Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. Β2.6c.06/15-12-2017 Σχκβαζε
Δπηρνξήγεζεο (Subsidy Contract) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5018890. Η
παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο
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Αλάπηπμεο) θαη θαηά 15% απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
(ελάξηζ. έξγνπ 2018ΔΠ20860007, ΣΑΔΠ 2086).
Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα θαιπθζεί απφ αλάινγεο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. εμφδσλ 02.61.7425.0001 «Γαπάλεο
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Access2Heritage INTERREG GR - BG» ζρεηηθή πίζησζε, κέζσ
ρξεκαηνδφηεζεο.
12. Δλζηάζεηο: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε πξνζεζκία
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
Οηθνλνκηθφ Φνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε
πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην
ΚΗΜΓΗΣ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016, ην
νπνίν επηζπλάπηεηαη. Τν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
13. Γεκνζηεύζεηο: Τν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο Πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην
ΚΗΜΓΗΣ, ζηελ ΓΙΑΥΓΔΙΑ θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.dimosvolvis.gr. Πεξίιεςε ηεο
Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα.
14. Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο: Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ
άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

ΠΑΝΣΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

