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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πύλη, 4-12-2018
Αρ. πρωτ. 14616

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης
μελέτης ¨ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ.
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ¨, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.: 17.026,61 € (χωρίς ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)
1. Ο Δήμος Πύλης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ » με προεκτιμώμενη αμοιβή 17.026,61 € (χωρίς ΦΠΑ).
CPV
90710000-7
71351000-3

KATHΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ
27
20

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιβαλλοντικές
Γεωλογικές
ΣΥΝΟΛΟ
AΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προεκτιμώμενη Αμοιβή με
απρόβλεπτα (€)
6.555,75
8.250,00
14.805,75
2.220,86
17.026,61
4.086,39
21.113,00

2. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την Πέμπτη 13/12/2018 το
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από
τα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος του Δήμου Πύλης (πρώην
Δημαρχείο Γόμφων – ΛΥΓΑΡΙΑ). Πληροφορίες: Παναγιώτα Λαμπρογεώργου τηλ.:
2431352107. Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται
εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει.
Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν παραρτήματά τους θα αναρτηθούν την ιστοσελίδα
του Δήμου Πύλης, www.dimospylis.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ
www.eprocurement.gov.gr σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή.
3. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας - Περιβάλλοντος
(Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Γόμφων - ΛΥΓΑΡΙΑ) στις 18-12-2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση
μελετών των κατηγοριών:
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Είδος μελέτης

27
20

Περιβαλλοντικές
Γεωλογικές

Ελάχιστη τάξη μελετητικού
πτυχίου
Α και άνω
Α και άνω

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμενα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην
ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
5. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του
Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε (2) δύο μήνες. Η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
7. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πύλης.
8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών
προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται
στο άρθρο 21 της διακήρυξης.
9. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης
εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ.αρ. 223/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την
Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Ο.Ε.
ΠΥΛΗ, 4/12/2018
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

