20PROC006452969 2020-03-19
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18-03-2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15959/1169
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της
µελέτης «Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 38.843,80€ πλέον
Φ.Π.Α. µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει τιµής.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Πειραιά
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΚ 18535
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: odopapoh@piraeus.gov.gr
∆/νση στο διαδίκτυο: www.piraeus.gov.gr
Τηλέφωνο: 210-4199833-20-10
Fax: 213-2022856
Κωδικός ΕΣΠΑ: MIS 5047186
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στην ιστοσελίδα www.piraeus.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα κάτωθι στοιχεία
επικοινωνίας:
Τηλ: 2104199820
Email: odopapoh@piraeus.gov.gr & argyromichel@piraeus.gov.gr
3. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού : Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 07-052020 , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, οδός Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 , 7ος
όροφος.
4. Τόπος Εκτέλεσης: Πλατεία Καρπάθου ΟΤ 188 Α / Τ.29 και συµβολή των οδών Κλεισόβης και
Φιλ. Εταιρείας.
5. Τίτλος έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά»
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6. Σύντοµη Περιγραφή: Η µελέτη αφορά στην ανάπλαση της Πλατείας Καρπάθου, του
εφαπτόµενου αυτής πεζοδρόµου της οδού Ανδριανοπούλου και των περιµετρικά αυτής
ευρισκόµενων τµηµάτων οδοστρώµατος και πεζοδροµίων. Ειδικότερα, περιλαµβάνονται η
διαµόρφωση παιδικής χαράς και χώρου άθλησης επί της πλατείας, η αναβάθµιση του πεζοδρόµου
και η δηµιουργία νησίδας στο πλάτωµα µεταξύ των οδών Κλεισόβης και Φιλ. Εταιρείας, για την
διευθέτηση της κυκλοφορίας.
Κωδικοί CPV: 71322000, 71220000
7. Εκτιµώµενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 38.843,80 Ευρώ
8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
9. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Προθεσµία εκπόνησης της µελέτης είναι οκτώ (8) µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης, µε καθαρό χρόνο µελέτης τρείς (3) µήνες.
10. Προϋποθέσεις συµµετοχής:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών των κατηγοριών:
• Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 7)
• Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 16)
• Ηλεκτροµηχανολογικές Μελέτες (κατ. 9)
• Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (κατ. 10)
• Μελέτες Φυτοτεχνικής ∆ιαµόρφωσης (κατ. 25)
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 έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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 Ι 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.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος 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. ∆εν 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.
• Λόγοι αποκλεισµού: Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 18 της
διακήρυξης.
• Κριτήρια επιλογής: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό
επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Μελετητών ή
Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες µελετών του άρθρου 12.1 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είανι
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του
ν.4412/2016.
• Εγγύηση συµµετοχής : ∆ΕΝ απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την συµµετοχή
στον διαγωνισµό.
11. Η Σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα
12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης : είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) – άρθρο 95 ν. 4412/2016.
13. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους σε έντυπη
µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο.
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα
στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστηµα εννέα (9) µηνών,
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
15. Χρηµατοδότηση: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Π.Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 / Π.∆.Ε.
16. ∆ιαδικασίες Προσφυγής: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης.
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17. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και θα δηµοσιευθεί στον
τύπο σύµφωνα µε τον Νόµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
18. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή.

Ο ∆ήµαρχος
και µε Εντολή
Ο
Γενικός Γραµµατέας

Βασίλειος Α. Ταταρόπουλος

Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail : ΤΕΕ.
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