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ΠΔΡΙΛΗΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΡΣΜΗΔΞΣ ΑΜΞΘΥΞΣ ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΟΠΞΡΥΔΔΘΩΜ ΛΔ ΘΚΞ:
«ΑΡΦΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΔΓΔΡΗ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ
ΣΗ ΦΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΔΦΝΩΝ ΣΗ ΥΛΩΡΙΝΑ.»
Κωδικόπ κύοιξσ λενιλξγίξσ CPV : 71320000
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ ΑΡΦΗ
1.1 Διξογαμώςοια Αουή ςξσ Διαγχμιρμξύ είμαι ςξ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ,

ςξ ξπξίξ είμαι και κύοιξπ ςξσ έογξσ . Θρςξρελίδα :www.uowm.gr
1.2 Αομόδια σπηοερία πξσ θα διενάγει ςξ διαγχμιρμό (Διεσθύμξσρα Σπηοερία) είμαι ςξ

Οαμεπιρςημιξ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ σπξρςηοιζόμεμξ από ςη ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΦΝΙΚΩΝ
ΔΡΓΩΝ

-

ΣΜΗΜΑ

ΔΟΜΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

(Έδοαπ),

ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ

ΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ .
Διεύθσμρη: Οεοιξυή Ε.Δ.Ο. .Ι. 50100, ΙΞΕΑΜΖ.
ηλ. : 2461052687
Fax : 2461052685
E-mail : h.giannopoulos@pdm.gov.gr
1.3 Ζ Διξογαμώςοια Αουή θα δημξριξπξιήρει ξπξιαδήπξςε εμδευόμεμη μεςαβξλή ςχμ

παοαπάμχ ρςξιυείχμ με αμάοςηρη ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ.
Οληοξτξοίεπ και διεσκοιμήρειπ για ςξ διαγχμιρμό θα παοέυξμςαι καθημεοιμά, από ςιπ
9:30 μέυοι ςιπ 13:30.
Οληοξτξοίεπ: Ιχμρςαμςία Υαδιώ.
ηλ. :24610 56350
Fax : 24610 56301
E-mail : kchadio@uowm.gr
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Τξοέαπ υοημαςξδόςηρηπ είμαι η Οεοιτέοεια Δσςικήπ Λακεδξμίαπ – Δπιυειοηριακό Οοόγοαμμα
Δσςικήπ Λακεδξμίαπ (ΔΡΟΑ 2014-2020) με ςξ πξρό ςχμ 1.111.728,95, €, μέρχ ςηπ ποάνηπ:
«ΑΜΑΟΣΝΖ ΙΘΠΘΑΙΩΜ ΔΓΙΑΑΡΑΡΔΩΜ ΡΥΞΚΖΡ ΙΑΚΩΜ ΔΥΜΩΜ ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΞΣ ΔΣΘΙΖΡ
ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ ΡΖ ΤΚΩΠΘΜΑ», με κχδικό ΞΟΡ (MIS) 5030066 και με εμάοιθμξ ρςη ΡΑΔΟ
00512018ΔΠ00510016, ςξ ξπξίξ καλύπςει ςη δαπάμη ρύμςανηπ ςηπ μελέςηπ, ςιπ δαπάμεπ
ςχμ ποξβλεπξμέμχμ βοαβείχμ και ςιπ δαπάμεπ ςχμ εναγξοώμ. Ζ αμξιβή ςχμ μελώμ ςηπ
κοιςικήπ επιςοξπήπ καλύπςεςαι από πόοξσπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ.
ΣΟΦΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ρςόυξπ ςξσ διαγχμιρμξύ είμαι η αμέγεορη εμόπ ρύγυοξμξσ, λειςξσογικξύ, εκπαιδεσςικξύ
ρσγκοξςήμαςξπ, ςξ ξπξίξ θα εμςάρρεςαι ρςξ πεοιβάλλξμ ςξσ και θα απξςελεί ρημείξ
αματξοάπ για ςημ πόλη ςηπ Τλώοιμαπ, αλλά και ςξ Οαμεπιρςήμιξ. Δπιδιώκεςαι η επιλξγή ςηπ
καλύςεοηπ και πληοέρςεοηπ ποόςαρηπ από λειςξσογική, αιρθηςική, ςευμική και ξικξμξμική
άπξφη με βάρη ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ςέυμηπ και ςηπ επιρςήμηπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ
αουώμ ςξσ βιξκλιμαςικξύ ρυεδιαρμξύ υχοίπ ποξραύνηρη ςξσ κόρςξσπ καςαρκεσήπ,
ποξκειμέμξσ μα ποξκύφει ρσμξλικό απξςέλερμα με ρύγυοξμξ και ποόςσπξ αουιςεκςξμικό
εμδιατέοξμ.
Αμςικείμεμξ ςξσ διαγχμιρμξύ ατξοά ρςημ αμέγεορη εμόπ κςιοιακξύ ρσγκοξςήμαςξπ
ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 4.600,00 ς.μ. με σπόγειξ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 1.000,00 ς.μ.
(βξηθηςικξί υώοξι, Ζ/Λ εγκαςαρςάρειπ) με ρύγυοξμεπ αμςιλήφειπ ρυεδιαρμξύ και
καςαρκεσήπ για ςη ρσμπλήοχρη ςχμ κςιοιακώμ σπξδξμώμ ςξσ Ο.Δ.Λ. ρςη Τλώοιμα.
Οιξ αμαλσςική αματξοά για ςξ ρςόυξ και ςξ αμςικείμεμξ ςξσ Διαγχμιρμξύ γίμεςαι ρςημ
Οοξκήοσνη.
ΔΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΤΜΜΔΣΟΦΗ
Ξ Διαγχμιρμόπ υαοακςηοίζεςαι χπ ρύμθεςξπ, αμξικςόπ, διαγωμιρμόπ ποξρυεδίωμ μελέςηπ
σλξπξίηρηπ εμόπ ρςαδίξσ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 και ςχμ πεοιπςώρεχμ α.2, β.2, γ.1,
δ.1, ςηπ παο.2, ςηπ με αο. ποχς. ξικ. 26804/16-6-2011 απόταρηπ Σ.Ο.Δ.Ι.Α. (Τ.Δ.Ι. 1427
Β'/2011), όπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Σ.Α. 22186/04-05-2012 Σ.ΟΔ.Ι.Α. (Τ.Δ.Ι. 1494
Β'/2012). Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμό έυξσμ όλα ςα τσρικά ή μξμικά ποόρχπα ςα
ξπξία καςέυξσμ ςημ από ςξ Μόμξ ξοιζόμεμη Άδεια Άρκηρηπ Δπαγγελμαςικήπ Δοαρςηοιόςηςαπ
ςξσ Αουιςέκςξμα Ληυαμικξύ ρςημ Δλλάδα ή ρε άλλξ κοάςξπ. Για ςη ρσμμεςξυή ρςξ
διαγχμιρμό δεμ είμαι ποξαπαιςξύμεμη η εγγοατή ρςξ μηςοώξ μελεςηςώμ ή / και η λήφη
αμςίρςξιυηπ ςάνηπ μελεςηςικξύ πςσυίξσ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 3, παο.1, ςηπ Σ.Α.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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26804/16-6-2011

Σ.ΟΔ.Ι.Α.

(Τ.Δ.Ι.

1427

Β/2011).

Ξ

διαγχμιρμόπ

πεοιλαμβάμει

αουιςεκςξμική, ρςαςική, ηλεκςοξμηυαμξλξγική και γεχςευμική μελέςη.
Ρςημ ξμάδα ςχμ διαγχμιζξμέμχμ είμαι δσμαςόμ ξι ρσμμεςέυξμςεπ μα ρσμεογαρθξύμ και με
άλλεπ ειδικόςηςεπ, καθώπ και ρπξσδαρςέπ Αουιςεκςξμικώμ Ρυξλώμ ξι ξπξίξι θα ρσμμεςέυξσμ
χπ μέλη ξμάδαπ εογαρίαπ, υχοίπ σπξυοέχρη ςηπ Διξογαμώςοιαπ Αουήπ για καςαβξλή
επιπλέξμ αμξιβήπ πέοαμ ςχμ ποξβλεπόμεμχμ βοαβείχμ.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Για ςημ κοίρη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ θα λητθεί σπόφη ξ βαθμόπ ποξρέγγιρηπ ςξσ ςεθέμςα
ρςόυξσ όπχπ πεοιγοάτεςαι ρςξ άοθοξ 4 και η κάλσφη ςχμ ζηςξύμεμχμ όπχπ
πεοιγοάτξμςαι ρςξμ άοθοξ 5 ςηπ ποξκήοσνηπ.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
Ιαςαληκςική ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ ποξςάρεχμ ςξσ Διαγχμιρμξύ ξοίζεςαι η 10-05-2019,
ημέοα Παοαρκεσή και ώοα 14:00. Λεςά ςημ λήνη ςηπ χπ άμχ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ,
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςσυόμ παοαςάρεώμ ςηπ, καμία μελέςη δεμ γίμεςαι δεκςή.
Η σπξβξλή ςωμ μελεςώμ θα γίμει ρςη διεύθσμρη: Πάοκξ Αγίξσ Δημηςοίξσ, Σ.Κ. 50131,
Κξζάμη, ρςξ κεμςοικό ποωςόκξλλξ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ, 2ξπ όοξτξπ,
ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και ώοεπ 9:00 – 14:00.
Δεκςέπ γίμξμςαι επίρηπ μελέςεπ πξσ απξρςέλλξμςαι ρςημ ίδια διεύθσμρη με ςξ ςαυσδοξμείξ ή
μέρχ ιδιχςικήπ εςαιοείαπ μεςατξοώμ, με εσθύμη ςξσ διαγχμιζόμεμξσ για ςημ έγκαιοη
σπξβξλή ςξσπ.
ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Ζ Ιοιςική Δπιςοξπή θα είμαι 7μελήπ και η ρύμθερή ςηπ θα ξοιρθεί ρύμτχμα με ςα ξοιζόμεμα
ρςξ άοθοξ 12 ςηπ Σ.Α. 26804/2011, Σ.ΟΔ.ΙΑ., όπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ με αο.
22186/2012 Σ.Α.
α μέλη ςηπ Ιοιςικήπ επιςοξπήπ με ςξσπ Αμαπληοχςέπ ςξσπ ξοίζξμςαι χπ ενήπ:
 Έμαπ (1) κοιςήπ αουιςέκςξμαπ «εκ ςχμ ποξρχπικξςήςχμ», πξσ επιλέγεςαι από

ςημ Διξογαμώςοια αουή.
 Έμαπ (1) κοιςήπ αουιςέκςξμαπ, εκποόρχπξπ ςηπ Διξογαμώςοιαπ Αουήπ.
 Έμαπ (1) κοιςήπ πξλιςικόπ μηυαμικόπ, εκποόρχπξπ ςηπ Διξογαμώςοιαπ Αουήπ.
 έρρεοιπ (4) κοιςέπ εκ ςχμ ξπξίχμ ξι ςοειπ (3) αουιςέκςξμεπ και έμαπ (1) μηχανολόγος

μηυαμικόπ, από ςξμ καςάλξγξ κοιςώμ αουιςεκςξμικώμ διαγχμιρμώμ ςηπ παο.3 ςξσ
άοθοξσ 12 ςηπ Σ.Α. 26804/16-06-2011 Σ.ΟΔ.Ι.Α., όπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Σ.Α.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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22189/04-052012 Σ.ΟΔ.Ι.Α. Ζ επιλξγή ςχμ κοιςώμ θα διεμεογηθεί με κλήοχρη, με
εσθύμη ςξσ ΣΟΑΟΔΜ, από ςξμ καςάλξγξ ςηπ καςηγξοίαπ μελέςηπ. Ζ επιλξγή ςχμ
κοιςώμ θα διεμεογηθεί με κλήοχρη από ςξμ καςάλξγξ ςηπ καςηγξοίαπ μελέςηπ.
Ζ Δπιςοξπή ρσγκοξςείςαι με απόταρη ςηπ Διξογαμώςοιαπ Αουήπ, ρςημ ξπξία ξοίζεςαι και
ξ γοαμμαςέαπ ςηπ Δπιςοξπήπ με ςξμ αμαπληοχςή ςξσ, και αμακξιμώμεςαι ςξσλάυιρςξμ 20
ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξςάρεχμ.
Η ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Ζ απόταρη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ για ςημ απξμξμή ςχμ βοαβείχμ είμαι δερμεσςική για ςη
Διξογαμώςοια Αουή, ετόρξμ δεμ είμαι αμςίθεςη ποξπ ςξσπ όοξσπ ςηπ Οοξκήοσνηπ.
ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΧΟ ΒΡΑΒΔΙΩΝ
Ηα απξμεμηθξύμ 3 υοημαςικά βοαβεία αμά καςηγξοία μελέςηπ χπ ακξλξύθχπ με ΤΟΑ 24%:

Α/Α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ

ΤΝΟΛΟ
ΒΡΑΒΔΙΩΝ ΑΝΑ
ΔΙΔΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΤΝΟΛΟ

Α' ΒΡΑΒΔΙΟ
(45%)

Β' ΒΡΑΒΔΙΟ (33%)

Γ' ΒΡΑΒΔΙΟ
(22%)

143,075.32

64,383.89

47,214.86

31,476.58

ΤΟΑ ΒΠΑΒΔΘΩΜ 24%

34,338.09

15,452.13

11,331.57

7,554.38

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΒΔΙΩΝ

177,413.41

79,836.02

58,546.43

39,030.96

Ολέξμ ςχμ βοαβείχμ, η Διξογαμώςοια Αουή μπξοεί, μεςά από σπόδεινη ςηπ Ιοιςικήπ
Δπιςοξπήπ και υχοίπ ασςή μα είμαι δερμεσςική, μα εναγξοάρει έχπ ςέρρεοιπ ποξςάρειπ, αμςί
ςξσ πξρξύ ςχμ δύξ υιλιάδωμ (2.000) € εκάρςη, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΤΟΑ.
ΑΝΑΘΔΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ
Ζ Διξογαμώςοια Αουή αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη, ρύμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, μα
αμαθέρει ρςημ ξμάδα μελέςηπ πξσ θα πάοει ςξ 1ξ Βοαβείξ ςημ εκπόμηρη ςηπ μελέςηπ, ετόρξμ
απξταρίρει μα εκςελέρει μέοξπ ή ςξ ρύμξλξ ςξσ έογξσ.
Για ςημ εκπόμηρη ςηπ ρσμξλικήπ μελέςηπ, αουιςεκςξμική, ρςαςική, ηλεκςοξμηυαμξλξγική και
γεχςευμική, θα ρσματθεί δημόρια ρύμβαρη με ςξμ ποώςξ βοαβεσόμεμξ, πξρξύ
1.008.151,56 € ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ : α) ςξσ πξρξύ αποξβλέπςχμ 15% (ρύμτχμα με ςημ
παο. 8 α ςξσ Άοθοξσ 93 ςξσ Μ 4412/2016 β) ΤΟΑ 24%. Ζ αμξιβή για ςημ εκπόμηρη ςηπ
μελέςηπ, ρύμτχμα με ςημ σπ' αοιθμό ΚΣ/ξικ.463/Τ.51/Λ-Δ/21-03-2017 απόταρη ςξσ
Σπξσογξύ ΣΟΞ.ΛΔ, σπξλξγίζεςαι ρε πξρξρςό 60 % ςχμ ποξεκςιμώμεμχμ, πξσ ποξκύπςει
βάρει ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Ιαμξμιρμξύ Οοξεκςιμώμεμχμ Αμξιβώμ πξσ ιρυύει μέυοι ρήμεοα
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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(Απόταρη Αοιθμ.ΔΜΡγ/32129/ΤΜ 466/20-07-2017) και με ςξ άοθοξ 53 παο. 8ι ςξσ
Μ.4412/2016.
α πςσυία πξσ απαιςξύμςαι για ςημ εκπόμηρη ςηπ ρσμξλικήπ μελέςηπ είμαι:
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ (€)

ΜΔΛΔΣΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΜΔΛΔΣΗ

1

ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΖ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΞΡ
ΥΩΠΞΣ

7

28.233,58

Β’ και άμχ

2

ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΖ ΙΘΠΘΞΣ

6

529.434,88

Δ’

3

ΡΑΘΙΖ ΙΘΠΘΞΣ

8

241.747,25

Δ’

4

ΖΚΔΙΠΞΛΖΥΑΜΞΚΞΓΘΙΑ ΙΘΠΘΞΣ

9

352.322,64

Δ’

5

ΓΔΩΔΥΜΘΙΖ ΛΔΚΔΖ

21

34.589,30

Α’ και άμχ

Α/Α

ΣΑΞΗ ΠΣΤΦΙΟΤ

ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ
Γλώρρα: Δλλημική. Ζ παοξύρα Οεοίληφη Οοξκήοσνηπ θα αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ ςξσ
Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ. Για ςξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ Διαγχμιρμό, κάθε
διαγχμιζόμεμξπ (τσρικό ή μξμικό ποόρχπξ) ή ξμάδα διαγχμιζόμεμχμ εγγοάτεςαι, ρε
καςάλξγξ πξσ ςηοεί η αομόδια Σπηοερία ςηπ Διξογαμώςοιαπ Αουήπ, με αίςηρη πξσ αματέοει
ςα ρςξιυεία ςξσ (διεύθσμρη, αοιθμό ςηλετώμξσ, ςηλεξμξιξςσπίαπ - FAX - και ηλεκςοξμική
διεύθσμρη - email.), ποξκειμέμξσ μα εμημεοώμεςαι από ςη Διξογαμώςοια Αουή. Ζ αίςηρη για
εγγοατή ρςξμ καςάλξγξ θα γίμεςαι ηλεκςοξμικά ρςξ Ιεμςοικό Οοχςόκξλλξ ςξσ
Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ ρςξ email: tdp@uowm.gr, ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και ώοεπ, έχπ και
ςημ 10-05-2019, ημέοα Παοαρκεσή και ώοα 14:00. Ρςημ αμαλσςική Οοξκήοσνη γίμεςαι
αματξοά για ςξμ ςοόπξ σπξβξλήπ ςσυόμ εοχςημάςχμ (ποξθερμία σπξβξλήπ η 08-01-2018,
ώοα 14.00) από ςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ, καθώπ και για ςιπ απαμςήρειπ εκ μέοξσπ ςηπ
Σπηοερίαπ.
ξ ςεύυξπ αμαλσςικήπ ποξκήοσνηπ και ξ τάκελξπ ςξσ Διαγχμιρμξύ (με ρσμημμέμξ
ςξπξγοατικό διάγοαμμα) θα αμαοςηθξύμ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ
Λακεδξμίαπ

http://www.uowm.gr και θα παοέυξμςαι ηλεκςοξμικά. Ξι καμόμεπ

δημξριόςηςαπ θα γίμξσμ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 112 ςξσ Μ.4412/2016 και με ςξ άοθοξ 6 ςηπ
Σ.Α. 26804/ 2011 ΣΟΔΙΑ (Τ.Δ.Ι. 1427Β'/16-06-2011), όπχπ ιρυύει ρήμεοα.
ΙΞΕΑΜΖ ΜΞΔΛΒΠΘΞΡ 2018
Ο Αμ. Πούςαμηπ
Ξικξμξμικξύ Οοξγοαμμαςιρμξύ, Σπξδξμώμ και Αμάπςσνηπ

Καθηγηςήπ κ.Γεώογιξπ Μαομέλλξπ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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