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Ημερομηνία:

asc/ -

Αρ. Πρωτ.:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 200
Τ.Κ. 18756-Κερατσίνι
Πληροφορίες: Ζωγραφίδη Α., Γεωργαράς Ν.
Τηλέφωνα: 213 2074 812 - 813
Φαξ: 213 2074 814
e-mail: ty@keratsini.gr
Ιστότοπος: www.keratsini-drapetsona.gr

ΑΔΑ:...................
ΑΔΑΜ:.................

ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
CPV: 71335000-5
2021: 105.000,00 €
Κ.Α.: 30/7425.0003
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου 2016» του Άξονα Προτεραιότητας 4 'Βιώσιμη
Αστική Κινητικότητα'
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.: 03/16.04.2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016)
1.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή
αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για
την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.3 και το άρθρο 5 του
Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης (ποιότητας - τιμής), στο σύνολο των ειδών
της μελέτης με τίτλο: «ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού
104.125,24€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Η Εν λόγο μελέτη αφορά στην εκπόνηση ενός πλήρους Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, έτσι ώστε να αποκτήσει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την
βιώσιμη ανάπτυξη της κινητικότητας στην αστική έκταση της περιοχής ευθύνης του.

2.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 83.971,97€ (χωρίς ΦΠΑ ) και περιλαμβάνει τις
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

- 41.725,20€ για μελέτη κατηγορίας (10) «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές»
- 31.293,90€ για μελέτη κατηγορίας (02) «Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες»
- 10.952,87€ για απρόβλεπτες δαπάνες

3.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης (συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού) στον ειδικό, Δημόσια προσβάσιμο χώρο, της πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
για τα Δημόσια Έργα, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

4.

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων κάτω
των ορίων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

5.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 27-05-2021, ημέρα Πέμπτη, 12:30 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 14-06-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 πμ.

6.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα του άρθρου 95 παρ.3 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης (ποιότητας - τιμής) σε έντυπο
οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

7.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:
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Στην κατηγορία μελέτης (10) «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές» τάξη πτυχίου Α'
και άνω, και στην κατηγορία μελέτης (2) «Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες» τάξη πτυχίου Α'
και άνω, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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) 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.
Ο 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 της
διακήρυξης 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.
Σε ότι αφορά στην Τεχνική και Επαγγελματική επάρκεια, κάθε ΟΦ πρέπει να διαθέτει τα σχετικά που
αναφέρονται στο άρθρο 19.3 της διακήρυξης.

8.

9.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 1.679,00€
(ΕΥΡΩ) και ισχύος τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (άρθρο 72, παρ. Ια του Ν.4412/16).
Η διάρκεια της σύμβασης είναι δέκα οκτώ (12+6) μήνες.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
11. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τους Οικονομικούς Φορείς.

12. Προδικαστικές Προσφυγές: Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής (αρχή έναρξης
μετά την 02-03-2018), ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών Α.Ε.Π.Π., κατατίθεται
παράβολο, από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό
0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος
του παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ, ούτε ανώτερο των
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
13. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του Άξονα Προτεραιότητας 4 'Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα', Κ.Α: 30/7425.0003
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου.

15. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Κερατσίνι, 20/05/2021

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δ/ντης
Αγγελάκης Δημήτριος
Πολ. Μηχανικός Π.Ε
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