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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Ταχ. ∆/νση:
Ασπράγγελοι
Ταχ. Κώδικας: 440 07
Τη λ έ φ ω ν ο : 2 6 5 3 3 6 0 3 3 8
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(κατά το άρθρο 5 του Ν.4412/2016 – Α΄147)
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 – Α΄147)

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
∆ήµος Ζαγορίου, Ν. Ιωαννίνων (Ασπράγγελοι, Τ. Κ. 440 07 Ιωάννινα, Ελλάδα).
Πληροφορίες: Βασιλική Πατσιά, τηλ.: 26533 60338, Fax: 26533 60334
Τόπος υποβολής προσφορών: Ασπράγγελοι, Τ. Κ. 440 07 Ιωάννινα, Ελλάδα.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ανάθεση της σύµβασης µε τίτλο:
«∆ιαχειριστική µελέτη δηµοτικού δάσους Τ.Κ. Φλαµπουραρίου του ∆ήµου Ζαγορίου»
και µε την ακόλουθη εκτιµώµενη αξία, κατηγορία µελέτης και αιτούµενη τάξη πτυχίου:
ΜΕΛΕΤΗ

∆ιαχειριστική µελέτη
δηµοτικού δάσους Τ.Κ.
Φλαµπουραρίου του ∆ήµου
Ζαγορίου.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
(σε Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑΞΗ
ΠΤΥΧΙΟΥ

58.467,88

24

Γ΄

∆ιάρκεια της Σύµβασης ή Προθεσµία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσµία για την περαίωση
του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού.
Οι χρόνοι των ελέγχων και των εγκρίσεων δεν συµπεριλαµβάνονται στην προθεσµία αυτή.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νοµικές, Οικονοµικές και Τεχνικές πληροφορίες:
ΙΙΙ Α: 1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής:
Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού
1.169,36 €.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ.
2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής.
Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από τον Κ.Α. 35-7413.008 του προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2016 του ∆ήµου Ζαγορίου.
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3. ∆ικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
4. Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ” (Α' 147).
ΙΙΙ Β. 1. Οι λόγοι αποκλεισµού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής
∆ιακήρυξης και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στο
διαγωνισµό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του ίδιου τεύχους.
2. Στο διαγωνισµό καλούνται: φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών της κατηγορίας 24 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 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 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.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και της παρ. 1 (σηµ. γ-δ) 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.
3. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Για την κατηγορία µελέτης 24, της ∆ιαχειριστικής µελέτης δηµοτικού δάσους Τ.Κ.
Φλαµπουραρίου του ∆ήµου Ζαγορίου, απαιτείται τουλάχιστον ένας µελετητής µε 12ετή
εµπειρία στην εν λόγω κατηγορία.
ΤΜΗΜΑ IV. Α. ∆ιαδικασία: Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιµής µε τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Κατανόηση του αντικειµένου και των στόχων της προς εκπόνηση µελέτης (βαρύτητα 40%).
2.α) Πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης και β) οργάνωση του
οικονοµικού φορέα (βαρύτητα 60%)
3. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 70%.
4. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς ορίζεται σε 30%.
Β. Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών του διαγωνισµού:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης από τις 30/11/2016 στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζαγορίου: www.zagori.gov.gr
Παρέχονται εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09/12/2016,
ηµεροµηνία µέχρι την οποία οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο
δηµόσιας σύµβασης µελέτης”.
2. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών είναι η 15/12/2016, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών 10 µήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται σε πέντε (5) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
2

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ήτοι στο ∆ήµο Ζαγορίου Ν.
Ιωαννίνων.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Η απόφαση κατακύρωσης λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγορίου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
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