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ΑΔΑ: ΨΓΜΓΩ1Ε-ΟΟΙ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Απιθμ. Ππυη: -1793-/ 28-1-2020
Δπαναπποκήπςξη ζςνοπηικού διαγυνιζμού για ηην ζύνατη ζύμβαζηρ
εκπόνηζηρ μελέηηρ «σέδιο Βιώζιμηρ Αζηικήρ Κινηηικόηηηαρ», (ΒΑΚ) Γήμος
αλαμίναρ. Πποεκηιμούμενη αμοιβή 52.363,64 € (συπίρ ΦΠΑ).
ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΤΜΒΑΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ με ζςνοπηικό διαγυνιζμό
(άπθπο 117 ηος Ν. 4412/2016).

Ο Γήκνο αιακίλαο πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο
ηεο κειέηεο κε ηίηιν: σέδιο Βιώζιμηρ Αζηικήρ Κινηηικόηηηαρ», (ΒΑΚ) Γήμος
αλαμίναρ. Πποεκηιμούμενη αμοιβή 52.363,64 € (συπίρ ΦΠΑ).
CPV

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΜΔΛΔΣΩΝ

71320000-7

10
16

ΔΗΓΟ
ΜΔΛΔΣΖ
Μειέηεο ζπγθνηλσληαθώλ ΄Δξγσλ
Μειέηεο Σνπνγξαθίαο

Απξόβιεπηα (15%)
Φ.Π.Α. (24%)
πλνιηθή ακνηβή ζύκβαζεο

ΠΡΟΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ
ΣΗΜΖ €

41. 416, 20
4.117,40
6.830,04
12.567,27

€
€
€
€

64.930,91 €

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ (δηαθήξπμε,
ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ, ζηνηρεία ηερληθώλ δεδνκέλσλ, πξνεθηίκεζε ακνηβήο έληππν
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) δσξεάλ θαη ζε πιήξε ειεθηξνληθή κνξθή από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ: www.salamina.gr
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Αξκόδηνη Τπάιιεινη: θ.θ. Α. Πεξδηθνύξεο, Υ. Μίρα.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, Κ. Καξακαλιή &
Ακκνρώζηνπ 1, αιακίλα Αηηηθήο , Σ.Κ 189 00, ζηιρ 11-2-2020 ημέπα ΣΡΙΣΗ και ώπα
10:00 π.μ. (ώξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ) ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο
επηηξνπήο
δηαγσληζκνύ.
ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ
Φπζηθά ή Ννκηθά πξόζσπα, ε ελώζεηο απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ εθπόλεζε
κειεηώλ ησλ θαηεγνξηώλ:
Καηεγνξία 10 Μειέηεο πγθνηλσληαθώλ έξγσλ Α΄ θαη άλσ.
Καηεγνξία 16 Μειέηεο Σνπνγξαθίαο
Α΄ θαη άλσ.
α) ζε θξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο
β) ζε θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.0.Υ)
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό
αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο l ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο, θαζώο
θαη
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ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ ΄Δλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 19 θαη ησλ ζεκείσλ γ) θαη δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016. Γελ
απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ έλσζε ησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ
ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηώλ.
6. Ζ ζπλνιηθή θαζαξή πξνζεζκία γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο είλαη 15 κήλεο.
7. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο πνζνύ ρηιίσλ ζαξάληα επηά επξώ (1.047,00€)
8. Ζ ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξάζηλν Σακείν (΄Αμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4
«Αζηηθή Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα» ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΛΟΗΠΔ
ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ»
9. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη εθείλν ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξάο» βάζεη βέλτισης σχέσης ποιότητας – τιμή (ή τιμής), ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 311 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, ζα πξνθύςεη κεηά από αμηνιόγεζε ησλ Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
ησλ δηαγσληδόκελσλ, πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί, όπσο εηδηθόηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 29
ηεο δηαθήξπμεο.
10. Σεύρνο ησλ Σερληθώλ Γεδνκέλσλ (Φάθεινο ηνπ ΄Δξγνπ) θαη ηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
εγθξίζεθαλ από ηελ Πξντζηακέλε Αξρή κε ηελ ππ΄αξ. 159/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο. Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα εγθξηζεί από ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ήηνη
ηελ Ο.Δ..

Ο Γήμαπσορ αλαμίνορ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

