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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ
Aριθµ.Πρωτ
.

4890

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.):

ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
Ε.Ε.Λ.
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΑΞΟΝΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ «ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ»

119.324,77 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/18 )

1. Ο ∆ήµος Ελασσόνας, προκηρύσσει την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο
«ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ», µε προεκτιµώµενη
αµοιβή 119.324,77 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η µελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες µελετών:
α) κατηγορία 13 µε προεκτιµώµενη αµοιβή 76.372,43
β) κατηγορία 16, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 26.403,86
γ) κατηγορία 09, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 3.797,00
δ) κατηγορία 21, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 12.751,48
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του
διαγωνισµού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία
φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας, 6ης Οκτωβρίου 57, 40200
Ελασσόνα , µέχρι τις 02/04/2013
Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγµα του ΥΠΟΜΕ∆Ι τύπου Aέκδοση 6-2011.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24933 50234/ 24930 24444, FAX επικοινωνίας
24930 24444, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Σβάρνα Γεωργία.
4. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η
10/04/2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.
5. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί
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α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία – σύµπραξη,
εγγεγραµµένοι στα µητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις της µελέτης, ήτοι:
α) τάξεις Β-Γ στην κατηγορία µελέτης 13,
β) τάξεις Α-Β στην κατηγορία µελέτης 16,
γ) τάξη Α στην κατηγορία µελέτης 09,
δ) τάξη Α,
στην κατηγορία µελέτης 21,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

1. Για την κατηγορία
εµπειρίας,
2. για την κατηγορία
εµπειρίας,
3. για την κατηγορία
εµπειρίας,
4. για την κατηγορία
εµπειρίας.

µελέτης 13,

τουλάχιστον 1 µελετητή 8ετούς

µελέτης 16,

τουλάχιστον 1 µελετητή 4ετούς

µελέτης 09 , τουλάχιστον 1 µελετητή 4ετούς
µελέτης 21 , τουλάχιστον 1 µελετητή 4ετούς

6. ∆εν απαιτείται Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα (άρθρο 20 της
προκήρυξης).
7. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε
5,5 µήνες.
8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 2.386,50 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 8 µηνών, µετά την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για 7 µήνες
από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών.

9. Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη»- Άξονας 2 «Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων» στον
κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία Νερού (λύµατα)» και η
σύµβαση θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Συνοχής.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας
από οικονοµική άποψη προσφοράς», σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7
του Ν. 3316/2005. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
θα προκύψει µετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονοµικών
προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των
άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο
23 της προκήρυξης.
11.Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή
ήτοι τον ∆ήµο Ελασσόνας.
ΕΛΑΣΣΟΝΑ 20/02/2013

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
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