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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης εκπόνησης
μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», (ΣΒΑΚ) Δήμου Σαλαμίνας.
Προεκτιμούμενη αμοιβή 52.363,64 € (χωρίς ΦΠΑ).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με συνοπτικό διαγωνισμό
(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016).

Ο Δήμος Σαλαμίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης
της μελέτης με τίτλο: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», (ΣΒΑΚ) Δήμου
Σαλαμίνας. Προεκτιμούμενη αμοιβή 52.363,64 € (χωρίς ΦΠΑ).
CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ

71320000-7

10
16

ΕΙΔΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Μελέτες συγκοινωνιακών ΄Εργων
Μελέτες Τοπογραφίας

Απρόβλεπτα (15%)
Φ.Π.Α. (24%)
Συνολική αμοιβή σύμβασης

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ €

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

€
€
€
€

64.930,91 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη,
συγγραφή υποχρεώσεων, στοιχεία τεχνικών δεδομένων, προεκτίμηση αμοιβής έντυπο
οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του
Δήμου: www.salamina.gr
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι: κ.κ. Α. Περδικούρης, Χ. Μίχα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Σαλαμίνας, Κ. Καραμανλή &
Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα Αττικής , Τ.Κ 189 00, στις 18-12-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και από
ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, η ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση
μελετών των κατηγοριών:
Κατηγορία 10 Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων Α΄ και άνω.
Κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας
Α΄ και άνω.
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.0.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 l της ως άνω συμφωνίας, καθώς
και
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σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ΄Ενωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα 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.
6. Η συνολική καθαρή προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 15 μήνες.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής ποσού χιλίων σαράντα επτά ευρώ (1.047,00€)
8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (΄Αξονας Προτεραιότητας 4
«Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς» βάσει βέλτισης σχέσης ποιότητας – τιμή (ή 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 διαγωνιζόμενων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 29
της διακήρυξης.
10. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του ΄Εργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης
εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ΄αρ. 329/2018 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι
την Ο.Ε..

Η Δήμαρχος Σαλαμίνος
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

