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∆ράµα 28- 09 - 2012
Αριθµ. Πρωτ. : 57516

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

1. Ο δήµος ∆ράµας , προκηρύσσει την ανάθεση της µελέτης
µε
τίτλο:«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»,, µε προεκτιµώµενη
αµοιβή 126.021,74 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η µελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες µελετών:
κατηγορία 16 (µελέτες Τοπογραφίας) µε προεκτιµώµενη αµοιβή 126.021,74 €
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, δηλαδή από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ράµας,
ταχ.δ/νση: ∆ηµαρχείο ∆ράµας, οδός: Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, Ταχ. Κώδικας: 661
00, µε την επίδειξη του αποδεικτικού καταβολής του ποσού των πέντε (5,00) €, τα
οποία θα καταβάλλονται στο ταµείο του ∆ήµου ∆ράµας, (εργάσιµες ηµέρες από
∆ευτέρα έως και Πέµπτη από τις 7:30 έως και τις 14:30 και Παρασκευή από 7:30
έως 14:00), µέχρι τις 06-11-2012.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε τύπου Α’.
Πληροφορίες από την αρµόδια υπάλληλο της Υπηρεσίας, κα. Καρατζόγλου
Θεσσαλονικιά, στο τηλ.: 2521350661 τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 8:00-14:30,
FAX επικοινωνίας µε την Υπηρεσία το 2521023343
4. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 14 - 112012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.
5. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε
κοινοπραξία – σύµπραξη, εγγεγραµµένοι στα µητρώα Μελετητών - Εταιρειών
Μελετών, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη της µελέτης, ήτοι:
στην κατηγορία µελέτης 16, πτυχία τάξεως Γ’
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
β1) προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα
µητρώα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα
σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω παραγράφου
18.1 ή
β2) προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα
των προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις
δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα στα
Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚi
ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη
αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών /
Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες
κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
Για την κατηγορία µελέτης 16, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12 ετούς εµπειρίας
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί
έλεγχος της τεχνικής ικανότητας µε βάση το ακόλουθο κριτήριο:
Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόµοιων µε την υπό
ανάθεση µελέτη, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή
νοµικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία.
Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών, για την κατηγορία 16:
Μελέτη κτηµατογράφησης, µελέτες πράξεων εφαρµογής, µελέτες απαλλοτριώσεων,
αναδασµών (και για τους παρέχοντες υπηρεσίες µε έδρα εκτός Ελλάδος αντίστοιχες
υπηρεσίες), η συνολική αξία των οποίων να υπερβαίνει το 1/3 (περίπου) του κάτω
ορίου αµοιβής για την κατηγορία αυτή στην Τάξη Γ’ δηλαδή τις 20.000,00 Ευρώ

7. Η συνολική προθεσµία για την εκπόνηση της µελέτης είναι 12 µήνες.
8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 2.521,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 9 µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφορών. Οι προσφορές θα ισχύουν για 8 µήνες από την
ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής
9. Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ.
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.
11.Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή ήτοι
από την Οικονοµική Επιτροπή του δήµου ∆ράµας.

∆ράµα

28/09/2012

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας

Χαρακίδης Κυριάκος

