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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ YΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 1, προκηρύσσει την ανάθεση των
υπηρεσιώνi με τίτλο: «Τοπογραφικές –γεωερευνητικές εργασίες /έρευνα για την
αντιμετώπιση κατολισθήσεων α) Της Ε.Ο Κρέστενας –Ανδρίτσαινας (πριν την
είσοδο Μπαρακίτικων), β) Ζαχάρως –Αρήνης (θέση κοιμητηρίου Αρήνης) και γ)
Θολό –Φιγαλείας (θέση οικισμού Λεπρέου)
.ii, με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.248,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η μελέτη συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία μελέτης:
A) κατηγορία (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προεκτιμώμενη αμοιβή 6.290,00€,
α) κατηγορία (21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, με προεκτιμώμενη αμοιβή 45.230,00€,
Απρόβλεπτες δαπάνες 7.728,00€
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης από τις 24/7/2018 στην ιστοσελίδα www.pde.gov.gr .
Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς της σύμβασης διατίθεται από τις 24/7/2018 στην
ανωτέρω ιστοσελίδα της Περ/ρειας Δυτ. Ελλάδος.
Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα την πρότυπη
διακήρυξη της ΕΑΑΔΗΣΥ για σύναψη Δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο, 2621-360270 FAX επικοινωνίας 26210-33278, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία Νικ. Μπούλιαρης
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 6/8/2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11.00πμ
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε
κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
αα) τάξεις Α΄και άνω στην κατηγορία (16),
αα) τάξεις Α΄και άνω στην κατηγορία (21),
β) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο
12.1 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
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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.
Οι αλλοδαποί μελετητές πρέπει να διαθέτουν
στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στις
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς
εμπειρίας,
Για την κατηγορία μελέτης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς
εμπειρίας,
6. Η συνολική προθεσμία (καθαρός χρόνος) για την εκπόνηση της μελέτης είναι (4) μήνες μη
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των εγκρίσεων.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επενδυτικό Πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας /Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδοςiii .
9. 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, του άρθρου 21 της αναλυτικής προκήρυξης.
10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος iv
Σημείωση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 1284/2018 απόφαση της Ο.Ε
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