ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(30.7413.118 ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗi: & ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

69.707,05 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 359/31.05.2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής, για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) Δήμου Θήρας» (CPV:[71320000-7] -Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών.)
Η προεκτιμώμενη αμοιβή της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τέσσερις χιλιάδων εξακοσίων
δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (54.602,46 €), συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, αλλά μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα http://www.thira.gov.gr. Πληροφορίες στο τηλ. 22863-60166 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς τους
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 15/06/2021, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00πμ, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά μέσω Courier στο κεντρικό
Πρωτόκολλο του Δήμου Θήρας, 847 00 Φηρά Ν. Θήρας ή απ’ ευθείας στην Επιτροπή του Διαγωνισμού
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος Θήρας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και
το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας από τριμελή
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής (http://www.thira.gr).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
παροχή υπηρεσιών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της προκήρυξης και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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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.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών
στην Κατηγορία 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακές)
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έντεκα (11) μήνες
από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου
ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».
Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας

Ο Δήμαρχος Θήρας

Αντώνιος Σιγάλας
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