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ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Έργων Διευθέτησης –
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Οικισμών Σμίνθης και Μύκης (οικισμός
Μύκης)»
Ο ∆ήµαρχος Μύκης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου
εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Έργων Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής
Προστασίας Οικισμών Σμίνθης και Μύκης (οικισμός Μύκης)».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 52.424,61 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:


7.337,46 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική Μελέτη)



29.591,27 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλική Μελέτη)



5.782,13 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη)



2.367,30 € για σύνταξη Τευχών δημοπράτησης



508,46 € για εκπόνηση ΣΑΥ-ΦΑΥ

και 6.837,99 € για απρόβλεπτες δαπάνες
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
Σμίνθη
Κωδικός NUTS: EL 512
Ταχ.Κωδ.: 67100
Τηλ.: 2541352327
fax: 2541352335
E-mail: info@dimosmykis.gr
Ιστοσελίδα:www.dimosmykis.gr/
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosmykis.gr
3.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης
είναι η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Μύκης και των εγκάρσιων ρεμάτων που
διασχίζουν τον οικισμό της Μύκης. Το συνολικό μήκος των προς οριοθέτηση
ρεμάτων ανέρχεται στα 700μ. με πρόβλεψη διευθέτησης τμημάτων περί τα
120μ., όπως προκύπτει από την παρατήρηση σημείων που παρουσιάζονται
υπερβάσεις.
Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου απαιτείται η εκπόνηση Τοπογραφικής,
Υδραυλικής και περιβαλλοντικής μελέτης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις:
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ΦΑΣΗ Ι (Κύριες και Υποστηρικτικές Μελέτες):

 Τοπογραφική Μελέτη: Αντικείμενο της τοπογραφικής μελέτης είναι η
εξαρτημένη πλήρης αποτύπωση των προς οριοθέτηση τμημάτων των
ρεμάτων καθώς και των παρόχθιων κτισμάτων ώστε να διαπιστωθεί η
έκταση
των
απαιτούμενων
διευθετήσεων.
Στο
αντικείμενο της
τοπογραφικής μελέτης είναι η σύνταξη των απαραίτητων τοπογραφικών
σχεδίων που υποστηρίζουν τον φάκελο οριοθέτησης/διευθέτησης,
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ.140055/2017 – ΦΕΚ
428/β/15.02.2017
 Μελέτη Οριοθέτησης: Προβλέπεται η σύνταξη της υδρολογικής μελέτης για
την συνολική λεκάνη απορροής στη θέση ελέγχου οικισμού Μύκης.
Προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων σύμφωνα με το
Χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, συνολικού μήκους L 1=0,7
χλμ.
Προβλέπεται η διευθέτηση τμημάτων συνολικού μήκους 120 μέτρων.
Η Μελέτη Οριοθέτησης εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ
οικ.140055/2017 ΦΕΚ 428/β/15.02.2017.
ΦΑΣΗ ΙΙ:
 Οριστική Υδραυλική Μελέτη: Προβλέπεται η σύνταξη οριστικής Υδραυλικής
Μελέτης των μελετών των έργων διευθέτησης όπως θα προταθούν και θα
εγκριθούν στη φάση Ι.
 Περιβαλλοντική Μελέτη: Προβλέπεται η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης
σύμφωνα
με
το
άρθρο
4
της
ΚΥΑ
οικ.140055/2017
ΦΕΚ
428/β/15.02.2017.
ΦΑΣΗ ΙIΙ (Διαδικασίες Ωρίμανσης):
 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης με στόχο την ωρίμανση των διαδικασιών
για την διεκπεραίωση των έργων διευθέτησης εντός του οικισμού Μύκης και
σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας Υγείας και Φακέλου Ασφαλείας Υγείας.
CPV: [71320000-7] – Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών
4. Εναλλακτικές
προσφορών.

προσφορές:

Δεν

επιτρέπεται

η

υποβολή

εναλλακτικών

5. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για
την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) εβδομάδες
από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκαέξι
(16) εβδομάδες.
6. Σύστημα υποβολής προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές
των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, της αναλυτικής
διακήρυξης.
Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3
του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, σε
συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .
7. Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής για τη συμμετοχή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της
σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των
παρακάτω κατηγοριών:


κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφική Μελέτη),



κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλική Μελέτη)



κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη)

και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έ χουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 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 επιπίπτουν 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 στο σχετικό επαγγελματικό
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους με την υποβολή αντίστοιχου
πιστοποιητικού. Ειδικότερα:
i) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πτυχίο
μελετητή ή γραφείου μελετητών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, (σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 4 του Ν.4635/30-10-2019 που
αντικατέστησε τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.2 του Π.Δ. 71/2019 και ισχύουν.)
ii) 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.
-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
-Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) 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. Η ένωση των φυσικών ή νομικών
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
9. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει
στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
α) Για την κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), 1 στέλεχος τουλάχιστον
τετραετούς εμπειρίας.
β) Για την κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες), στέλεχος τουλάχιστον
τετραετούς εμπειρίας.
γ) Για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), στέλεχος
τουλάχιστον τετραετούς εμπειρίας.
10.
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό
κατάστημα που βρίσκεται στον οικισμό Σμίνθης, Τ.Κ. 67100, Γραφεία Τεχνικής
Υπηρεσίας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10η του μηνός
Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών είναι 09.30 π.µ. και η ώρα λήξης 10:00 π.µ. Μετά τη λήξη της
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παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10)
μήνες από την
ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η
Αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η μελέτη έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων 2018» Συλλογική απόφαση: Ε055 ΤΡΟΠ.0, εις βάρος του έργου με

τίτλο: ¨ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ¨ συνολικού προϋπολογισμού
352.333,53 € με Φ.Π.Α. και Κωδικό Εναρίθμου 2018ΣΕ05500014.
14. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ
(www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨(www.diavgeia.gov.gr)
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosmykis.gr.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

