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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
1. Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ διακηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία µε
σκο̟ό την ε̟ιλογή αναδόχου για την εκ̟όνηση της µελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ»
̟ου θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους
όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 108.437,92 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και
̟εριλαµβάνει τις ̟ροεκτιµώµενες αµοιβές των ̟αρακάτω ε̟ιµέρους κατηγοριών
µελετών:
• 94.293,84 € για µελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων)
και 14.144,08 € για α̟ρόβλε̟τες δα̟άνες.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, ̟λήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στα
έγγραφα της σύµβασης α̟ό τις 17/05/2017 στην ιστοσελίδα www.chioscity.gr.
Πληροφορίες για τον διαγωνισµό δίνονται στο τηλέφωνο 2271351607 και στο φαξ
2271351622 α̟ό τον υ̟άλληλο Μιχαήλ Πικούνη.
4. Ως ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών στην
Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 15/06/2017 ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10:00 ̟.µ.
5. Οι ̟ροσφέροντες ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν
Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών τάξης Β΄ ή µεγαλύτερης στην κατηγορία
µελέτης 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων).
6. Οι ̟ροσφέροντες ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε λοι̟ά κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης, σε κράτη µέλη του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό
την ̟αράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Για την κατηγορία µελέτης 13
α̟αιτείται τουλάχιστον ένας µελετητής οκταετούς ή µεγαλύτερης εµ̟ειρίας.
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7. Η µελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα και τον Προϋ̟ολογισµό του
∆ήµου Χίου και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΤΑ ∆ήµου Χίου
(Κ.Α. 30-7412.012).
8. Η συνολική ̟ροθεσµία για την ̟εραίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται
σε δώδεκα (12) µήνες α̟ό την υ̟ογραφή του συµφωνητικό, ενώ ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε ̟έντε (5) µήνες.
9. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία α̟αιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής,
̟οσού 2.169,00 €. Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των ̟ροσφορών. Ο χρόνος ισχύος των
̟ροσφορών είναι δέκα (10) µήνες α̟ό την ηµέρα λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής
̟ροσφορών.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η «̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική
ά̟οψη ̟ροσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ̟οιότητας – τιµής. Για να ̟ροσδιοριστεί
θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές ̟ροσφορές των ̟ροσφερόντων ̟ου δεν
έχουν α̟οκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της αναλυτικής διακήρυξης,
σύµφωνα µε τα κριτήρια, υ̟οκριτήρια και τη σχετική στάθµισή τους ̟ου
αναγράφονται στο άρθρο 21.
11. Το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του
∆ήµου Χίου.
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υ̟ηρεσιών
∆ήµου Χίου

Α̟όστολος Τζιώτης
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