ΔΡΟΣΙΑ, 29 /10/2020
Αρ. Πρωτ.: 27077
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την
υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών »
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.668,92€ (πλ. Φ.Π.Α. 24% )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΑ Συστήματος 93127 ΕΣΗΔΗΣ
Ο Δήμαρχος ΔΙΟΝΥΣΟΥ
διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο για την
ανάθεση της Σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και τους όρους της εγκεκριμένης με την υπ’ αριθμ. 460/2020
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου διακήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου για
την εκπόνηση της μελέτης: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού Δαπάνης 39.668,92 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24 %) και
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές της κατηγορίας 16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ:
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2511-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 3-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν δ ιενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφο ρά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδή ποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσε λίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
3. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης
ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του συμφωνητικού λαμβανομένων υπόψη κατ΄εκτίμηση των χρονικών διαστημάτων για τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
Για το κάθε επιμέρους αντικείμενο της σύμβασης θα δίνεται Εντολή, όπου και θα προσ διορίζεται ο χρόνος παράδοσης. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού
αντικειμένου ορίζεται σε ΕΝΝΕΑ (9) μήνες.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών με πτυχίο
Μελετητή σε όλες τις τάξεις κατηγορίας 16 “Μελέτες Τοπογραφίας”, αναλυτικά
αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης. Θα 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 του Προσαρτήματος Ι 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθ. 19 και
των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του αρθ. 77 του Ν4412/2016. 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
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης του έργου, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017
(3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 793,38 Ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
7. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για έξι (6) μήνες και τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 3-7-2021.
8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.dionysos.gr
10. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-11-2020 και ώρα 14:00 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο στις 23-11-2020.
Ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών
Ιωάννης Φωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

