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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Παγγαίου διακηρύσσει ανοικτή συνοπτική διαδικασία, μέσω του εθνικού συστήματος
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της
μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”»
με προεκτιμώμενη αμοιβή 53.047,05 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
1. 7.893,08 € για μελέτη κατηγορίας 21
2. 20.008,71 € για μελέτη κατηγορίας 10
3. 4.808,08 € για μελέτη κατηγορίας 8
4. 6.008,68 € για μελέτη κατηγορίας 9
5. 7.409,32 € για μελέτη κατηγορίας 13
και 6.919,18 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης από τις 30/06/2020 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.dimospaggaiou.gr
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16.07.2020,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22.07.2020 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 09:00.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
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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
6. Η συνολική προθεσμία (καθαρός χρόνος) για την εκπόνηση της μελέτης είναι (110) ημέρες μη
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των εγκρίσεων.
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.060,94 ευρώ.
8. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 2020» ΣΑ 2020ΣΕ27510034 (mis 5002123) η σύμβαση θα
χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕ 2751 (ενάριθμος 2020ΣΕ27510034). Η πίστωση θα βαρύνει τον
Προϋπολογισμό του Κυρίου του Έργου, σχετική απόφαση διάθεσης πίστωσης 11/2019.
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάση
τιμής».
10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.
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