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ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
 

Απ. Ππωη. 12044/21-11-2019 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

«ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ «FIRE DETECTION» ΣΟΤ INTERREG 
ΔΛΛΑΓΑ – ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ» 

Ο Γήμαπσορ οςθλίος 
 
πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ 
«FIRE DETECTION» ΣΟΤ INTERREG ΔΛΛΑΓΑ – ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ», πξνυπνινγηζκνχ  
28.799,69  εςπώ κε ην Φ.Π.Α.  
 
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 
Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Σ.Α. 
Οδφο: ΒΑ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ Β’ 180 
Σαρ.Κσδ.: 68400 
Σει.: 2554350100 
Telefax: 2554350113 
E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr 
Ιζηνζειίδα: www.soufli.gr 
Κσδηθφο NUTS: 111 
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ηδεξά Μαξία 
Σει.: 2554350131 
Telefax: 2554350113 
E-mail: sidera@0890.syzefxis.gov.gr 
 
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο ππάξρεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.soufli.gr. Οη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ Σερληθή 
Τπεξεζία θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  
 
3. Κωδικόρ CPV: 79417000, 63510000, 22140000, 79950000, 79540000, 34992000, 
72212224. 
 
4. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ηηρ 
ςπηπεζίαρ: EL111 
 
5. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: ΣΜΗΜΑ 1 Αλαιχζεηο – αλαθνξέο, CPVS: 
79417000, πξνυπνινγηζκνχ: 8.999,98€ (κε ΦΠΑ). 
ΣΜΗΜΑ 2 Τπεξεζίεο κεηαθίλεζεο & δηακνλήο, CPVS: 63510000, πξνυπνινγηζκνχ: 
1.714,97€ (κε ΦΠΑ). 
ΣΜΗΜΑ 3 Λνηπέο δξάζεηο πξνγξάκκαηνο, CPVS: 22140000, 79950000, 79540000, 
34992000,  ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: 18.084,74€ (κε ΦΠΑ). 
 
6. Απαγοπεύονηαι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ. 
 
7. Υπόνορ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ: 6 κήλεο 
 





  

8. α)Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  
i. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
ii. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο. 
iii. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 
κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ  
β) Λόγοι αποκλειζμού: χκθσλα κε ην άξζξν 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην 
άξζξν 2.2.2 ηεο δηαθήξπμεο. 
γ) Κπιηήπια επιλογήρ: ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 
 
9. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: Η ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

Αριθμός/όνομα τμήματος Αξία τμήματος 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Αξία τμήματος 
με  ΦΠΑ (€) 

ΤΜΗΜΑ 1: Αναλύζεις - αναθορές 7.258,05 8.999,98 

ΤΜΗΜΑ 2: Υπηρεζίες μεηακίνηζης, διαμονής  1383,04 1.714,97 

ΤΜΗΜΑ 3: Λοιπές δράζεις προγράμμαηος 14584,47 18.084,74 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έσο θαη ηξία ηκήκαηα 
 
10. Κπιηήπιο ανάθεζηρ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.3. 
 
11. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ζπλνπηηθφ 
δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 
ηνπ Ν.4412/2016, ηελ 03η-Γεκεμβπίος-2019 εκέξα Σπίηη θαη ε ψξα ιήμεο 
παξαιαβήο πξνζθνξψλ είλαη ε 10:00π.μ. Η δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ζα γίλεη κεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο.  
 
12. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 6 κήλεο 
 
13. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή  
 
14. Υπημαηοδόηηζη: Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα 
Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg V-A "Διιάδα-Βνπιγαξία", Κσδ. ΑΔΠ-231/6 κε 
θσδηθφ έξγνπ 2017ΔΠ23160030   Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε 
Κ.Α. : 30.7333.019 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 
θαη 2020 ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ.  ρεηηθέο ε ππ’ αξηζ. 199/2019 απφθαζε αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο θαη ε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο 
αλσηέξσ απφθαζεο (ή πξφηαζεο) αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ 
πνζνχ θαη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 
80/2016 
 
15. Δνζηάζειρ – πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ:  
Eλζηάζεηο ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, 
χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 





  

127 παξ.2 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 33 ηνπ λ. 
4497/2017. 
 
16. Γημοζιεύζειρ: Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο  ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ 
Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ), ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε δηεχζπλζε (URL) : www.soufli.gr ζηελ δηαδξνκή : Δλεκέξσζε 
– Γηαθεξχμεηο-Γεκνπξαηήζεηο  
 Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζε κία εκεξήζηα ή 
εβδνκαδηαία εθεκεξίδα  ηνπ Ννκνχ Έβξνπ. Δπίζεο, αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν ζηνλ 
ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ). 
 
        
                                                                                Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
 
 

                                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΛΑΚΙΚΟ                        
       




