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1.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ∆ήµος Στροβόλου που θα εµφανίζεται στο εξής ως «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αγωνοθέτης»,
προκηρύσσει ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, σύµφωνα µε τους όρους και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
Ο ∆ιαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε:
(α) Τον περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών,
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο Ν.73(Ι)2016 και τους σχετικούς
Κανονισµούς ΚΠ∆ 138/2016.
(β) Τους Κανονισµούς Προκήρυξης και ∆ιεξαγωγής Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών του
Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).
2.

ΕΠΙΣΗΜΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόεδρο Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού
∆ρ. Λάζαρο Σ Σαββίδη – ∆ήµαρχος Στροβόλου
Λεωφ. Στροβόλου 100
2020 Στρόβολος
τηλέφωνο: 22470304 - Ειρήνη Παναγή

3.

φαξ:

22470400

e-mail:

pirinas@strovolos.org.cy

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο τίτλος του ∆ιαγωνισµού είναι :
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ και θα αναγράφεται σε όλα τα
έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.

4.

ΣΚΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει µέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού να
εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση ενός συγκεκριµένου έργου από χωροταξικής,
πολεοδοµικής, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισµικής, περιβαλλοντικής, οικονοµικής,
λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς, και να αναθέσει στον βραβευθέντα αρχιτέκτονα την
ολοκλήρωση της µελέτης και την υλοποίηση του έργου.

5.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
5.1.

Ο προϋπολογισµός δαπάνης του έργου, µε βάση τις ισχύουσες τιµές κατά την ηµεροµηνία
κατάθεσης της µελέτης, είναι €3.000.000,00 (τρία εκατοµµύρια ευρώ), µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

5.2.

Το σχετικό έντυπο ανάλυσης προϋπολογισµού κόστους, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 3,
θα πρέπει να συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους.

5.3.

Μελέτη της οποίας ο προϋπολογισµός, κατά την εκτίµηση της Κριτικής Επιτροπής, υπερβαίνει
το 20% της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν θα βραβεύεται µε το πρώτο βραβείο.

5.4.

∆ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η βραβευµένη πρόταση υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό µέχρι το 20%, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους βραβευθέντες
τη µείωση του κόστους του έργου στο πλαίσιο του προϋπολογισµού. Αυτό δεν συνεπάγεται
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την όποια διαφοροποίηση της αµοιβής των µελετητών αφού αυτή υπολογίζεται επί του ποσού
της τελικής δαπάνης του Έργου.
6.

7.

ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
6.1.

Επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού είναι η ελληνική.

6.2.

Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους θα πρέπει να είναι στην
ελληνική γλώσσα.

6.3.

Κάθε στοιχείο που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική
Επιτροπή εκτός αν πρόκειται για ορολογία.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:
7.1.1.
•

•

7.2.

Αρχιτέκτονες που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σε ισχύ και οι οποίοι:
είναι εγγεγραµµένοι στο Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και
κατέχουν εν ισχύ ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος,
είναι εγγεγραµµένοι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν
υπογράψει και επικυρώσει τη ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA), ή σε
χώρες που έχουν υπογράψει και επικυρώσει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Νοείται ότι πριν την ανάθεση της µελέτης ο
επιτυχών αρχιτέκτονας θα πρέπει να ικανοποιεί τον περί ΕΤΕΚ Νόµο σε ότι αφορά την
άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

7.1.2.

Πολυεπιστηµονικές οµάδες µε συντονιστή και υπεύθυνο οµάδας αρχιτέκτονα, ο οποίος να
ικανοποιεί την παράγραφο 7.1.1.

7.1.3.

Γραφεία Μελετών και Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ), όπου ένας τουλάχιστον
από τους µετόχους είναι αρχιτέκτονας και ικανοποιεί την παράγραφο 7.1.1.

Περιορισµοί συµµετοχής:
7.2.1.

Κανένα µέλος του Αγωνοθέτη ή της Αναθέτουσας Αρχής ή της Κριτικής Επιτροπής ή της
Συντακτικής Επιτροπής του Προγράµµατος ή άλλης συµβουλευτικής ή τεχνικής
Επιτροπής εµπλεκόµενης στο ∆ιαγωνισµό δεν µπορεί να συµµετάσχει άµεσα ή έµµεσα
στο ∆ιαγωνισµό.

7.2.2.

Κανένας δεν µπορεί να λάβει µέρος στο ∆ιαγωνισµό, εάν έχει οποιαδήποτε σχέση
ενεργούς οικονοµικής εξάρτησης ή συγγένεια µέχρι τετάρτου βαθµού µε µέλος της
Κριτικής Επιτροπής.

7.2.3.

Οι διαγωνιζόµενοι δεν πρέπει να τύχουν οποιασδήποτε υποστήριξης άµεσης ή έµµεσης
σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 7.2.1
και 7.2.2.

7.2.4.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, τα µέλη της Τεχνικής Επιτροπής και οι
σύµβουλοι των εν λόγω Επιτροπών δεν µπορούν να εργοδοτηθούν/συνεργαστούν µε το
γραφείο µελετών στο οποίο θα ανατεθεί το έργο.
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8.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
8.1.

Η Κριτική Επιτροπή είναι επταµελής:
Πρόεδρος:
∆ρ. Λάζαρος Σ Σαββίδης, ∆ήµαρχος Στροβόλου
Μέλη:
Ανδρέας Μαϊµάρης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Άννα Καρύδη, ∆ηµοτικός Μηχανικός ∆ήµου Στροβόλου
Λώρα Νικολάου, Αρχιτέκτονας / Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Βύρωνας Ιωάννου, Αρχιτέκτονας / Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Σπύρος Σπύρου, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συνδέσµου Πολιτικών Μηχανικών και
Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Νίκος Κοκκινοτριµιθιώτης, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος του Τµήµατος Πολεοδοµίας και
Οικήσεως

8.2.

Γραµµατέας Κριτικής Επιτροπής:
Έλενα Ιακώβου – χωρίς δικαίωµα ψήφου

8.3.

Σύµβουλοι Κριτικής Επιτροπής
Η Κριτική Επιτροπή πρέπει να ζητήσει την άποψη εµπειρογνωµόνων σε συνεννόηση µε τον
Αγωνοθέτη που θα τους αποζηµιώσει.
Γ. Ροδίτης και Συνεταίροι, Επιµετρητές Ποσοτήτων

8.4.

Επαγγελµατικός Σύµβουλος ∆ιαγωνισµού
Χρίστος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας Πολεοδόµος

9.

ΒΡΑΒΕΙΑ
9.1.

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις µελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις
καλύτερες µε τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις:
1° ΒραΒεϊο

€28,000

2° Βραβείο

€ 10,000

3° Βραβείο

€ 5,000

Έπαινοι(ελάχιστον τρεις)

€ 2,000 έκαστος

9.2.

Μετά την απονοµή των πιο πάνω βραβείων και επαίνων οι µελέτες που θα βραβευθούν και
διακριθούν θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής για σκοπούς δηµοσίευσης
και έκθεσης. Κάθε µελετητής διατηρεί την πνευµατική ιδιοκτησία της µελέτης του.

9.3.

Παρ' όλο που η Κριτική Επιτροπή πρέπει να απονείµει τα βραβεία και τους επαίνους, σε
περίπτωση που το επίπεδο των µελετών δεν το επιτρέπει, τότε η Κριτική Επιτροπή δεν έχει
υποχρέωση να απονείµει το πρώτο ή οποιοδήποτε άλλο βραβείο ή έπαινο.
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10.

9.4.

Στην περίπτωση που η Κριτική Επιτροπή απονείµει το πρώτο βραβείο, η Αναθέτουσα Αρχή
είναι υποχρεωµένη να αναθέσει στο διακριθέντα µε το πρώτο βραβείο αρχιτέκτονα, εφόσον
αυτός πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στους παρόντες Όρους στο Άρθρο 10.1.4., την
εκπόνηση της µελέτης και την επίβλεψη του έργου.

9.5.

Τα χρηµατικά ποσά για τα βραβεία και τους επαίνους θα πρέπει να καταβληθούν από τον
Αγωνοθέτη το αργότερο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης της
Κριτικής Επιτροπής.

9.6.

Στην περίπτωση ανάθεσης της µελέτης και επίβλεψης του έργου στον διακριθέντα µε το πρώτο
βραβείο µελετητή, το ποσό του πρώτου βραβείου θεωρείται ως προκαταβολή έναντι της
αµοιβής του µελετητή και αφαιρείται από τις πρώτες τρεις πληρωµές, οι οποίες υπολογίζονται
µε βάση το σχετικό όρο στο Παράρτηµα 4 (Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Συµβούλων
Μελετητών).

9.7.

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής όσον αφορά την απονοµή των βραβείων θεωρείται
τελεσίδικη.

ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10.1.

Οµάδα µελετητών
10.1.1.

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να προχωρήσει µε την
υλοποίηση του έργου, θα αναθέσει στο διακριθέντα µε το πρώτο βραβείο µελετητή
την εκπόνηση της µελέτης και την επίβλεψη του έργου. Στο στάδιο αυτό θα ζητήσει
από τον επιτυχόντα µελετητή να δηλώσει τους συνεργάτες του, οι οποίοι θα
αποτελούν την οµάδα µελετητών του έργου.

10.1.2.

Η οµάδα των µελετητών του έργου θα πρέπει να περιλαµβάνει τις πιο κάτω
ειδικότητες:
•

Αρχιτέκτονα

•

Πολιτικό Μηχανικό

•

Μηχανολόγο Μηχανικό

•

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

•

Τοπογράφο Μηχανικό

10.1.3.

Όλοι οι πιο πάνω σύµβουλοι θα πρέπει να ικανοποιούν τον περί ΕΤΕΚ Νόµο σε ότι
αφορά την άσκηση του επαγγέλµατός τους στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

10.1.4.

Σε περίπτωση που ο διακριθείς µε το πρώτο βραβείο µελετητής, στον οποίο θα
ανατεθεί το έργο, δεν έχει στο ενεργητικό του ένα τουλάχιστον υλοποιηµένο
αρχιτεκτονικό έργο αξίας ενός εκατοµµυρίου ευρώ.(€1.000.000,00),τότε η
Αναθέτουσα Αρχή, αφού συµβουλευτεί την Κριτική Επιτροπή, έχει το δικαίωµα, πριν
από την υπογραφή του συµβολαίου, να απαιτήσει από τον βραβευθέντα µελετητή να
συνεργαστεί για την εκπόνηση της µελέτης και την επίβλεψη του έργου µε άλλο
εγγεγραµµένο αρχιτέκτονα, ο οποίος θα πρέπει να πληροί την πιο πάνω
προϋπόθεση και τον οποίο θα υποδείξει ο βραβευθείς και θα εγκρίνει ο εργοδότης.
Σε τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη δεν θα επιβαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή.

10.1.5.

Η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία µε την Κριτική Επιτροπή, έχει το δικαίωµα να
ζητήσει από το βραβευθέντα µελετητή να προβεί, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
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σε µετατροπές στη µελέτη του, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της, οι οποίες
πιθανόν να προκύψουν από τις ιδιαιτερότητες στη λειτουργία και το εύρος της
περιοχής του έργου.

10.2.

11.

10.1.6.

Νοείται ότι, αν κατά τη γνώµη του διακριθέντα µελετητή, οι απαιτούµενες µετατροπές
από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλοιώνουν ουσιαστικά τη µελέτη που βραβεύτηκε, τότε
ο µελετητής µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση των µετατροπών αυτών και να αποταθεί
στην Κριτική Επιτροπή της οποίας η απόφαση θα είναι τελεσίδικη.

10.1.7.

Αν ο µελετητής παραλείψει να συµµορφωθεί στις πρόνοιες των παραγράφων 10.1.4
και 10.1.5, τότε η Αναθέτουσα Αρχή αποδεσµεύεται από τις συµβατικές της
υποχρεώσεις της έναντι του βραβευθέντα που απορρέουν από τους όρους του
∆ιαγωνισµού.

10.1.8.

Επίσης εάν για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό λόγο, πέραν αυτών που περιγράφονται
µε σαφήνεια στις πιο πάνω παραγράφους, ο διακριθείς µε πρώτο βραβείο
Αρχιτέκτονας δεν αποδεχθεί την ανάθεση της µελέτης και υλοποίησης του Έργου, η
Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι υποχρεωµένη, εάν προκύψει τέτοιο θέµα, να αναθέσει τη
µελέτη και επίβλεψη του Έργου σε ένα από τους άλλους διακριθέντες µε βραβείο
Αρχιτέκτονες.

10.1.9.

Σε περίπτωση που προκύψει τέτοιο θέµα, η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεννόηση µε την
Κριτική Επιτροπή θα µπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα υλοποίησης του Έργου
µέσα από νοµικά αποδεκτές διαδικασίες και βασισµένες στους όρους προκήρυξης
του ∆ιαγωνισµού.

10.1.10.

Η δέσµευση της Αναθέτουσας Αρχής προς το διακριθέντα µε το πρώτο βραβείο
ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης της
Κριτικής Επιτροπής. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος των πέντε (5)
ετών, η Αναθέτουσα Αρχή αποδεσµεύεται από τις υποχρεώσεις της προς το
βραβευθέντα.

Αµοιβή οµάδας µελετητών
10.2.1.

Για την εκπόνηση όλων των βασικών και επιµέρους µελετών (ειδικότητες
Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Τοπογράφου και
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας ο Αρχιτέκτονας θεωρήσει απαραίτητη) και την
επίβλεψη του έργου, η συνολική αµοιβή της οµάδας των µελετητών, η οποία θα έχει
συµβληθεί µε την Αναθέτουσα Αρχή, θα είναι 6% (συνολικό ποσοστό αµοιβής
όλων των ειδικοτήτων) επί του ποσού της τελικής δαπάνης του Έργου.

10.2.2.

Ο επιτυχών αρχιτέκτονας θα υποβάλει πίνακα µελετητών µε το αντίστοιχο ποσοστό
αµοιβής του καθενός κατά την κρίση της οµάδας µελετητών, υπογραµµένο από
όλους, πριν την υπογραφή συµβολαίου µε τον εργοδότη.

10.2.3.

Η Αναθετούσα Αρχή προτίθεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες Επιµετρητή
Ποσοτήτων σε ειδικό Σύµβουλο και θα καταβάλει την αµοιβή του απ’ ευθείας
στον ίδιο.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
11.1.

Τα Έγγραφα του ∆ιαγωνισµού διατίθενται δωρεάν, µέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος
Σύναψης Συµβάσεων (εφεξής το «Σύστηµα»), από τον χώρο του ∆ιαγωνισµού στην ιστοσελίδα
www.eprocurement.gov.cy.
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11.2.

12.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν τα Έγγραφα του ∆ιαγωνισµού θα πρέπει να συσχετιστούν µε
τον ηλεκτρονικό χώρο του ∆ιαγωνισµού ώστε να ενηµερώνονται για οποιεσδήποτε
διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού.
Όσοι από τους ενδιαφερόµενους δεν είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα µπορούν να
εγγραφούν χωρίς καµία χρέωση ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστηµα. Για οποιαδήποτε
βοήθεια για εγγραφή στο Σύστηµα µπορούν να επικοινωνήσουν µε την οµάδα υποστήριξης στο
Σύστηµα στον αρ. τηλεφώνου +357 22 605050.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12.1.

Τα στοιχεία που αποτελούν τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού είναι τα πιο κάτω:
•

Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού

•

Όροι του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πρόγραµµα αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού

•

•

•
•

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Έντυπο υποβολής συµµετοχής – Υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες
στο διαγωνισµό Αρχιτέκτονες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Έντυπο ανάλυσης κατασκευαστικού κόστους– Υποβάλλονται από τους
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό Αρχιτέκτονες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Σύµβαση µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αρχιτέκτονα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Υπεύθυνη ∆ήλωση – Υποβάλλονται από τον Επιτυχόντα Αρχιτέκτονα
πριν την ετοιµασία της Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Βεβαίωση για εργαζόµενους – Υποβάλλονται από τον Επιτυχόντα
Αρχιτέκτονα πριν την ετοιµασία της Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Χωροµετρικά σχέδια και τοπογραφικές αποτυπώσεις

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Φωτογραφίες

Ο ∆ήµος Στροβόλου παρέχει στους διαγωνιζόµενους τα πιο πάνω δεδοµένα µόνο για τη
συγκεκριµένη µελέτη. Το δικαίωµα χρήσης του υλικού αυτού ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή.
Αντιγραφή ή χρήση του συνόλου του υλικού ή µέρους αυτού για άλλη χρήση, εκτός του
παρόντος ∆ιαγωνισµού, απαγορεύεται.

13. ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

13.1.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε µικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή
τροποποιήσεις επί των όρων του παρόντος ∆ιαγωνισµού τις οποίες θα δηµοσιεύσει στο
Σύστηµα (www.eprocurement.gov.cy.), ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυτόµατα,
από το Σύστηµα, σε όλους τους ενδιαφεροµένους εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο
χρονοδιάγραµµα του ∆ιαγωνισµού, παράγραφος 29.

13.2.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις ή/ και σχόλια/ και παρατηρήσεις σχετικά µε
τους όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους εντός της
προθεσµίας που ορίζεται στο χρονοδιάγραµµα του ∆ιαγωνισµού. Τα αιτήµατα για
διευκρινήσεις πρέπει να υποβληθούν µέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήµατος στον
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ηλεκτρονικό χώρο του ∆ιαγωνισµού. Στο στάδιο αυτό ο κώδικας αναφοράς των
διαγωνιζοµένων δεν πρέπει να εµφανίζεται πουθενά.

14.

13.3.

Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις ή /και σχόλια ή/και παρατηρήσεις
ζητηθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, η Αναθέτουσα Αρχή δηµοσιεύει
συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις στο Σύστηµα εντός της προθεσµίας
που ορίζεται στο χρονοδιάγραµµα του ∆ιαγωνισµού, ενώ σχετική ειδοποίηση θα
αποστέλλεται αυτόµατα προς όλους τους ενδιαφεροµένους που έχουν συσχετιστεί µε τον
∆ιαγωνισµό.

13.4.

Όλα τα συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις θα αποτελέσουν τµήµα των
όρων του παρόντος ∆ιαγωνισµού.

13.5.

Οι ενδιαφερόµενοι σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να επικαλεστούν προφορικές
απαντήσεις που παρέχονται από οποιονδήποτε ∆ηµόσιο Λειτουργό και καµία τέτοια
απάντηση δεν θα δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
14.1.

Η ηµεροµηνία υποβολής των συµµετοχών είναι η 4 Νοεµβρίου 2016 από τις 8:00π.µ. –
12:00µ .Η υποβολή θα γίνει στο ∆ηµοτικό Μέγαρο Στροβόλου, Λεωφ. Στροβόλου 100,
2020 Στρόβολος.

14.2.

Η υποβολή των συµµετοχών δεν µπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από τους
διαγωνιζόµενους και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αναγνωρίσιµη η ταυτότητα των
µελετητών. Στην περίπτωση που οι µελέτες παραδοθούν από εταιρείες µεταφοράς δεµάτων
και αυτές απαιτήσουν την αναγραφή διεύθυνσης αποστολέα, ως τέτοια θα πρέπει να
αναγράφεται άλλη διεύθυνση εκτός του γραφείου των µελετητών.
14.3.

15.

Με την παράδοση κάθε συµµετοχής θα εκδίδεται ανώνυµη αριθµηµένη απόδειξη
παραλαβής στην οποία θα σηµειώνεται και η ώρα παράδοσης .Σε περίπτωση που
µια µελέτη παραδοθεί καθυστερηµένα, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει τους
λόγους της καθυστέρησης της παράδοσής της. Η µελέτη θα γίνεται αποδεκτή για
αξιολόγηση µόνο στη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόµενος δεν είχε
καµία ευθύνη για την καθυστέρηση. Η παράταση θα είναι από τις 12:00-15:00,
νοουµένου ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καµία ευθύνη για την καθυστέρηση και
αφού υποβάλει πλήρη δικαιολογητικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα σχέδια και έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους είναι:
15.1.

Πινακίδες
Κάθε διαγωνιζόµενος θα υποβάλει µέχρι 9 πινακίδες µεγέθους Α1. Στα δύο άνω άκρα των
πινακίδων να υπάρχουν οπές για ανάρτησή τους. Ο τρόπος παρουσίασης κάθε πινακίδας
είναι ελεύθερος. Στις πινακίδες αυτές οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να παρουσιάσουν
διαγράµµατα, σκαριφήµατα κ.α. που να επεξηγούν την πρότασή τους.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλάβουν στις πινακίδες Α1 που θα
υποβάλουν τα πιο κάτω σχέδια:
1. Γενικό χωροταξικό σχέδιο (master plan) σε κλίµακα 1:1000 σε δύο πινακίδες Α1
τοποθετηµένες η µία δίπλα στην άλλη

9

2. Κατόψεις των επιµέρους κυρίως χώρων (Περιοχή Παλαιού ∆ηµαρχείου, Περιοχή
Εκκλησιών Αγ. Γεωργίου, Παναγίας Χρυσελεούσας και Αγίας Μαρίνας, Πάρκου
στο Παλαιό Κοιµητήριο Στροβόλου και Πλατείας στο Νέο ∆ηµαρχείο Στροβόλου)
σε κλίµακα 1:200 ή και 1:500, στις οποίες να φαίνεται καθαρά η χρήση όλων των
χώρων, καθώς και η σταθερή και κινητή επίπλωση.
3. Άλλα σχέδια, σκαριφήµατα, τρισδιάστατες και πανοραµικές παρουσιάσεις σε
κλίµακα της επιλογής του διαγωνιζόµενου που θα αναδεικνύουν το σκεπτικό της
πρότασης µε τον σαφέστερο δυνατό τρόπο.
15.2.

Έκθεση περιγραφής της πρότασης
Κάθε διαγωνιζόµενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της πρότασής του. Η έκθεση θα είναι
τεύχος σε µέγεθος Α4 που δε θα υπερβαίνει τις 1000 λέξεις και θα υποβάλλεται σε 7
αντίγραφα.
Στην έκθεση περιγραφής ο κάθε διαγωνιζόµενος θα επεξηγεί το σκεπτικό της πρότασης του
και τα ειδικά χαρακτηριστικά της µελέτης του.
Επιτρέπεται να συµπεριληφθούν στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα,
διαγράµµατα ή σκαριφήµατα, καθώς και ό,τι άλλο κρίνει ο διαγωνιζόµενος χρήσιµο για την
καλύτερη επεξήγηση των προτάσεών του.
Στο εξώφυλλο της έκθεσης να αναγράφεται ο αριθµός των πινακίδων και το περιεχόµενο
αυτών.
Στην έκθεση να επισυναφθεί συµπληρωµένο το έντυπο του Παρατήµατος 3 µε την ανάλυση
του κατασκευαστικού κόστους.

15.3.

16.

Να υποβληθεί ψηφιακός δίσκος CD/DVD µε όλες τις πινακίδες και την έκθεση σε µορφή PDF
σε ανάγνωση 300 dpi.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να χρησιµοποιήσουν, αντί του ονόµατός τους, πενταψήφιο κωδικό
αριθµό αναφοράς, ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα και πινακίδες που θα
υποβληθούν. Οι αριθµοί που θα χρησιµοποιηθούν δεν µπορεί να είναι συνεχόµενοι (π.χ. 12345)
αλλά ούτε και οι ίδιοι (π.χ. 33333).

17.

18.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
17.1.

Όλα τα απαιτούµενα στοιχεία της συµµετοχής του διαγωνιζοµένου θα παραδοθούν µέσα σε
αδιαφανές, καλά σφραγισµένο περιτύλιγµα. Στο εξωτερικό του περιτυλίγµατος δεν θα
υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό σύµβολο, ούτε ο κωδικός αριθµός του διαγωνιζοµένου.

17.2.

Κάθε συµµετοχή που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα λευκό σφραγισµένο
αδιαφανή φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφεται µόνο ο κωδικός αριθµός του
διαγωνιζόµενου και ο οποίος θα βρίσκεται µέσα στο σφραγισµένο περιτύλιγµα της
υποβολής. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει συµπληρωµένα τα ακόλουθα έντυπα:
•

Έντυπο υποβολής συµµετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 2

•

Αντίγραφο πιστοποιητικού που να υποδεικνύει την ισχύ της άδειας ασκήσεως
επαγγέλµατος.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
18.1.

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει εναλλακτικές λύσεις.
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18.2.

19.

Στην περίπτωση εναλλακτικών λύσεων, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν ως ξεχωριστές
συµµετοχές µε διαφορετικό κωδικό αριθµό

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής και ασφάλισης της συµµετοχής τους µέχρι την
παραλαβή της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα ασφαλιστικά έξοδα και τα µεταφορικά επιβαρύνουν
τον διαγωνιζόµενο.
Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού παραλάβει τις µελέτες, θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ασφαλή φύλαξή τους µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία επιστροφής τους και θα ασφαλίσει κάθε
µία από αυτές µε ποσό ίσο µε το 1ο Βραβείο.

20.

21.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
20.1.

Οι συµµετοχές θα παραλαµβάνονται, εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, στο ∆ηµοτικό
Μέγαρο από τον Αν ∆ηµοτικό Γραµµατέα του ∆ήµου Στροβόλου ή Εκπροσώπου του και θα
φυλαχθούν σε ασφαλές χώρο µέχρι την παράδοση τους στην Κριτική Επιτροπή.

20.2.

Η αποσφράγιση των δεµάτων θα γίνει σε συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής και θα
συνταχθεί σχετικό πρακτικό στο οποίο θα αναγράφονται τα υποβληθέντα στοιχεία κάθε
συµµετοχής. Οι σφραγισµένοι φάκελοι που περιέχουν τα ονόµατα των διαγωνιζόµενων, θα
µονογραφηθούν και θα συσκευασθούν σε δέµα, το οποίο θα σφραγισθεί, µονογραφηθεί και
φυλαχτεί µε ευθύνη του προέδρου της Κριτικής Επιτροπής. Το δέµα µε τους σφραγισµένους
φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της ολοµέλειας της Κριτικής Επιτροπής, αφού
υπογραφεί από τη ολοµέλεια το πρακτικό της τελικής απόφασης της επιτροπής.

ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Μια συµµετοχή θεωρείται άκυρη για τους πιο κάτω λόγους:

22.

21.1.

Αν ο διαγωνιζόµενος αποκαλύψει την ταυτότητά του µε οποιοδήποτε τρόπο.

21.2.

Αν ο διαγωνιζόµενος προσπαθήσει να επηρεάσει µε οποιοδήποτε τρόπο µέλος της Κριτικής
Επιτροπής.

21.3.

Σε περίπτωση που µια µελέτη παραδοθεί καθυστερηµένα, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει
τους λόγους της καθυστέρησης της παράδοσής της. Η µελέτη θα γίνεται δεκτή για
αξιολόγηση µόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόµενος δεν είχε καµία
ευθύνη για την καθυστέρηση.

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
22.1.

Αν η µελέτη σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε κατά τρόπο που αντιβαίνει τους όρους της
παρούσας προκήρυξης.

22.2.

Αν δεν περιλαµβάνει ουσιαστικά τους χώρους και τις απαιτήσεις του Κτηριολογικού
Προγράµµατος.

22.3.

Αν η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της µελέτης, κατά την κρίση της Κριτικής Επιτροπής,
υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισµού του έργου, τότε η µελέτη αυτή δεν θα βραβεύεται µε
το πρώτο βραβείο.
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23.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Για την αξιολόγηση των υποβληθεισών συµµετοχών, η Κριτική Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τα
ακόλουθα κριτήρια τα οποία έχουν ίση βαρύτητα κατά την διαδικασία της αξιολόγησης:
•

Σαφήνεια κεντρικής ιδέας και ταυτότητας της πρότασης.

•

Ποιότητα αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

•

•

Ανταπόκριση στο Κτηριολογικό Πρόγραµµα και στις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου.

•

Ανταπόκριση στον προϋπολογισµό του έργου.

•

Βιοκλιµατική, περιβαλλοντική και ενεργειακή προσέγγιση.

•

Τεχνολογική και κατασκευαστική προσέγγιση.

•

24.

25.

Σχέσεις του προτεινόµενου έργου τόσο µε τον άµεσα περιβάλλοντα χώρο όσο και µε τον
ευρύτερο.

Εφαρµογή αρχών διατήρησης και αποκατάστασης.

ΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
24.1.

Τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού θα ανακοινωθούν µέχρι τις 14 Νοεµβρίου 2016 σύµφωνα
µε το χρονοδιάγραµµα του ∆ιαγωνισµού.

24.2.

Τα αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν όπου αναφέρεται στην παράγραφο 27.2.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
25.1.

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής και µέσα σε περίοδο δύο
µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της τελικής απόφασης, οι µελέτες θα εκτεθούν σε αίθουσα,
που θα ανακοινωθεί κατά τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, τουλάχιστον
για έξι (6) µέρες. Στην έκθεση των µελετών θα γνωστοποιηθούν τα ονόµατα των µελετητών,
εκτός εκείνων οι οποίοι στο έντυπο συµµετοχής, Παράρτηµα 2, θα δηλώσουν γραπτώς το
αντίθετο. Όλες οι µελέτες θα φωτογραφηθούν και η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία µε τους
διαγωνισθέντες, δύναται να εκδώσει ειδικό έντυπο.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης των µελετών θα γίνει παρουσίαση της µελέτης που κέρδισε το
πρώτο βραβείο.

25.2.

26.

27.

Στην έκθεση θα αναρτηθούν και δύο τουλάχιστον αντίγραφα της έκθεσης της Κριτικής
Επιτροπής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
26.1.

Οι συµµετοχές που δεν θα βραβευθούν ή διακριθούν θα µπορούν να παραληφθούν από τους
δικαιούχους εντός 30 (τριάντα) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της έκθεσης, εφόσον αυτοί
το ζητήσουν. Η επιστροφή θα γίνει µε την προσκόµιση της απόδειξης παραλαβής της µελέτης
που χορηγήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή ή της απόδειξης του ταχυδροµείου ή της εταιρείας
µεταφορών, στην οποία πρέπει να γράφεται ο πενταψήφιος κωδικός αριθµός της.

26.2.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για
τη φύλαξη των µελετών που δεν βραβεύθηκαν.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
27.1.

Η προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και
σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες της Κύπρου παγκύπριας κυκλοφορίας. Επίσης, θα
ανακοινωθεί ηλεκτρονικά µέσω του ΕΤΕΚ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και θα

12

αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων (https://www.eprocurpment.gov.cy)
27.2.

28.

Τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού, καθώς και ο τόπος και χρόνος έκθεσης των µελετών θα
σταλούν για δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο, στο ενηµερωτικό δελτίο του ΕΤΕΚ και του ΣΑΚ
καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων (https://www.eprocurpment.gov.cy).

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η συµµετοχή των µελετητών στο ∆ιαγωνισµό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς
επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

29.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1

2

Ανακοίνωση ∆ιαγωνισµού και ανάρτηση εγγράφων στο 29/6/2016
Ηλεκτρονικό
Σύστηµα
Σύναψης
Συµβάσεων
(https://www.eprocurpment.gov.cy)
Επιτόπου επίσκεψη στους χώρους µελέτης
Τόπος συνάντησης: ∆ηµαρχείο Στροβόλου ώρα: 9:30π.µ.

8/7/2016

3

Λήξη προθεσµίας αποδοχής ερωτήσεων

4

∆ηµοσιοποίηση των απαντήσεων στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα 5/9/2016
Σύναψης Συµβάσεων (https://www.eprocurpment.gov.cy)

5

Λήξη προθεσµίας υποβολής/αποστολής των µελετών

4/11/2016

6

Ενηµέρωση Επιτροπής Προσφορών Αναθέτουσας Αρχής

11/11/2016

7

Ανακοίνωση αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 14/11/2016
27.2

19/8/2016
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