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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

1. Η Δήμαρχος Λεβαδέων, προκηρύσσει την ανάθεση μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 58.155,91€ (πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι
13.957,42).
Αντικείμενο της μελέτης είναι:



η εκπόνηση των γεωλογικών μελετών στα πλαίσια της διαδικασίας ίδρυσης νέου κοιμητηρίου στην Τ.Κ.
Αγίου Γεωργίου εκτιμώμενου προϋπολογισμού 58.155,91€ (πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 13.957,42).
CPV:71351910-5 «Υπηρεσίες γεωλογίας»
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις
11 Οκτωβρίου 2017 στην ιστοσελίδα www.livadia.gr.
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, μετά από αίτηση του
οικονομικού φορέα και διατίθεται από τις 11 Οκτωβρίου 2017 έως τις 19 Οκτωβρίου 2017 στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο δικτυακό τόπο www.livadia.gr τα έγγραφα θα
διατίθενται σε ψηφιακή μορφή (σε CD) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων κατά τις
εργάσιμες ημέρες έως την 19 Οκτωβρίου 2017
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2261350842, ΦΑΞ επικοινωνίας 2261350890, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κα Καρβούνη Δήμητρα, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών της κατηγορίας (20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και
Έρευνες και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε 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.
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Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 19 και του σημείου γ) 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.
5. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α) Γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο ΜελετητώνΕταιρειών/Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στην αντίστοιχη κατηγορία μελέτης
σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3316/05 και Π.Δ. 138/2009 ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης (20) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής οκταετούς εμπειρίας (πτυχίο Β΄ τάξης με
δυναμικό δύο μονάδων στην εν λόγω κατηγορία).
(β) Ειδική εμπειρία του γεωλόγου σε παρόμοιες μελέτες
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.164,00 ευρώ και ισχύ
τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 24 Σεπτεμβρίου
2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
6. Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ με Κ.Α.
45/7413.401,
7. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει
μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, που δεν έχουν
αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17,18 και 19 και ειδικότερα όπως ορίζεται στ άρθρο 21 της διακήρυξης.
8. H συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου του έργου είναι πέντε (5) μήνες.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων .

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
.
ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

