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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
Σύμβαση εκπόνησης μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν.
4412/2016:
1.
Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση επί
της όδευσης διέλευσης ποδηλατόδρομου σύνδεσης των Πηγών Κεφαλαρίου Δήμου
Δοξάτου και του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και αποτύπωση και
κτηματογράφηση λίμνης και παρόχθιων ιδιοκτησιών κατάντι της περιοχής των Πηγών
Κεφαλαρίου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 24.796,96 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ
(€)

71351810-4

16

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

21.562,57
ΣΥΝΟΛΟ

21.562,57

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

3.234,39

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

24.796,96

2.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και Προεκτίμηση Αμοιβής ) δωρεάν
και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου: www.doxato.gr και
την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
θα παραλαμβάνεται δωρεάν από Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ Δοξάτου:
Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία, 66031 Καλαμπάκι, τηλ:2521352436,52434,53435 μέχρι και μία
ημέρα πριν το διαγωνισμό.
3.
Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών / 2ος όροφος Δημαρχείου Καλαμπακίου
Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 09/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. κατά
την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.
4.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25213/52436,52434 φαξ επικοινωνίας 25213/52409,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σωφρονιάδου Μαρία.

5.

Τόπος αντικειμένου μελέτης: Δήμος Δοξάτου.
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6.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στην
κατηγορία (16) μελέτες τοπογραφίας Α τάξεως και Άνω και που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος της ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή 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 σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις μήνες (3) μήνες.

9.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.

10.

Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
(παρ. 4 άρθρο 79 Ν. 4412/2016).

11.

Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες.

12.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει κόστους (χαμηλότερης τιμής)»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ .6 του Ν. 4412/2016.

13.

Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη
Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 179/2017
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί
από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ.

14.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016-2017 του Δήμου Δοξάτου.
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