
                                                                               Βόλος,   2 -  10  -2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αρ. Πρωτ.: 81977 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Πολεοδομικού Σχεδιασμού

                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                               ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
                                 Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης
κατά τον Ν. 4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).
Αναθέτουσα Αρχή: Ο Δήμος Βόλου
Προϊσταμένη Αρχή:Η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Βόλου. 
Παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolos.gr από την
05/10/2018.
Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, στην οδό Μικρασιατών, αρ.
81, (Κτίριο Σπίρερ), τκ 38333, όροφος 2ος.
Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η  19/10/2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ. κατά την
οποία  θα  ανοιχτούν  οι  προσφορές  σε  δημόσια  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Τα  έντυπα  των
προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Πληροφορίες στο τηλ. 2421356853, φαξ επικοινωνίας:2421026312,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ι. Μαυραντώνης, email: mavrad@hotmail.com.
Αντικείμενο  Σύμβασης:  «Συμπληρωματικές  εργασίες  Πράξης  Εφαρμογής  Νέων  Παγασών  Δήμου
Βόλου».
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

 Τοπογραφική  μελέτη  με  τοπογραφική  αποτύπωση  περιοχής  σε  κλίμακα  1:500,  εφαρμογή  τίτλων,
εφαρμογή σχεδίου πόλης και εφαρμογή οριογραμμών ρεμάτων.

 Συμπλήρωση του φακέλου της υπο κύρωση Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δ. Βόλου στις περιοχές
που  επανεντάχθηκαν  με  την με  αρ.  4992/2-2-2004  Απόφαση Υφυπουργού  (ΦΕΚ 246/Δ/5-3-2004)
καθώς και τις εργασίες που αναλυτικότερα περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 10.027,08 €  (με απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ 24%).
Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την με αρ. 436/2018 Απόφαση Δ.Σ καθώς και τις με αρ.  429/2018
και 617/2018 Αποφάσεις Ο.Ε Δήμου Βόλου.
Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στην
εκπόνηση μελετών της κατηγορίας:

Κατηγορία Είδος μελέτης Τάξη Πτυχίου
16 Τοπογραφικές Μελέτες Α΄ και άνω

και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
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.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά
το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής:
α)  Για  την  κατηγορία  μελέτης  16  Τοπογραφικές  Εργασίες,  τουλάχιστον  έναν  μελετητή  4ετούς  εμπειρίας  ή
μεγαλύτερης, με πτυχίο Α’ τάξης και άνω. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί Μητρώο Μελετητών ή Γραφείων
Μελετών, οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή
στο Ελληνικό  Μητρώο Μελετητών-Εταιρειών,  δηλ.  στελεχιακό   δυναμικό με  εμπειρία  σε  αντίστοιχη  με  την
ανωτέρω κατηγορία μελέτης και τάξης πτυχίου. 
β) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 
Βεβαίωση ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο δημοσίων φορέων από συμβάσεις με αυτούς για την ολοκλήρωση μελέτης
Πράξης  Εφαρμογής  σε  επίπεδο  τουλάχιστον  μιας  πολεοδομικής  ενότητας  ή  ενός  οικισμού  κάτω των  2000
κατοίκων, οι οποίες εκτελέστηκαν και κυρώθηκαν (Απόφαση Νομάρχη/Περιφερειάρχη) την τελευταία 15ετία.
Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης είναι 5 μήνες. Ακολουθεί Ανάρτηση και έπεται ένας μήνας για τυχόν διορθώσεις.
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Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου έτους 2018 και η
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους (ΚΑ: 40.7413.016).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Οι προσφορές
θα ισχύουν για 10 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την παρ. 11 του αρθρ. 86 του Ν. 4412/2016 και τα άρθρ.
21.2, 21.3 και 21.4 των όρων της διακήρυξης.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βόλου. 
CPV: 71351810-4, 
Κωδικός NUTS: EL613       
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