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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Περίληψη προκήρυξης σύµβασης εκπόνησης µελέτης µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, κατά
το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:
1.

Αναθέτουσα Αρχή:

∆ήµος Λευκάδας

Προϊστάµενη Αρχή:

Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Λευκάδας

∆ιευθ/σα Υπηρεσία:

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας .

2.

Παραλαβή τευχών του διαγωνισµού: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης (εκτός του
σφραγισµένου από την Υπηρεσία εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς) από τις
…./2018 , στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας :www.lefkada.gov.gr , και την
ιστοσελίδα του ΚΗΜ∆ΗΣ: www.eprocurement.gov.gr.Το έντυπο της οικονοµικής
προσφοράς ,θα παραλαµβάνεται δωρεάν από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Λευκάδας :Αντωνίου Τζεβελέκη, ∆ιοικητήριο 31100,Λευκάδα ,µέχρι και την ......-2018.

3.

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού: Γραφείο Συνεδριάσεων Επιτροπών ∆ήµου
Λευκάδας / όροφος 1ος , οδός Αντωνίου Τζεβελέκη, ∆ιοικητήριο ,ΤΚ 31100, Λευκάδα
.
Προθεσµία υποβολής προσφορών είναι η 15/11/2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10:00π.µ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

4.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26453-60537-60528, φαξ επικοινωνίας 26453-60608,
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: ∆ηµήτριος Βραχνούλας- Μαρία
Τριτσαρώλη

5.

Αντικείµενο της Σύµβασης:
Τίτλος µελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ,∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»
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Προεκτιµηµένη αµοιβή: 27.000 € (χωρίς ΦΠΑ).
Η µελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες µελετών:

CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ
(€)

71321000-4

9

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
2 179.80

71311200-3

10

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

71323200-0

15

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

71351810-4

16

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

71300000-1

18

ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

71313400-9

27

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 906.40
3 996.30
3 633.00

2 543.10

6 357.75

ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
71323000-8

15
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)
1 729.31

ΣΥΝΟΛΟ

23 345,66

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

3 501,85

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

26.847,51

6.

Τόπος αντικειµένου µελέτης: :Κεντρική Ελλάδα (κωδικός NUTS: EL6), Ιόνια Νησιά
(κωδικός NUTS: EL62) / ∆ήµος Λευκάδος (κωδικός NUTS: EL624).

7.

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν Πτυχίο
Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, ως εξής :
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

9

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

10

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

15

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

16

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

18

ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

27

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

15
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)
β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, ή
γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Σ∆Σ, 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, ή 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, προσκοµίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι
ασκεί δραστηριότητα αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο
Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία
σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών,
8.

Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε
τέσσερις (4) 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
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οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής »,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει µετά από αξιολόγηση των Τεχνικών
και Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων.
13.

Το Τεύχος των Τεχνικών ∆εδοµένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη
∆ηµοπράτησης συντάχθηκαν από ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία -ήτοι την ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας - και εγκρίθηκαν από την Προϊσταµένη Αρχή
µε την υπ. αρ.337/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας .

14.

Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ
K.A 20-7341.014

15.

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, ήτοι την
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας .

Παρατήρηση: Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ στις
02./11./2018 (Κωδικός Α∆ΑΜ: 18PROC003944387).

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ
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