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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΟΠΕΛΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«Παποσήρ ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην εκπόνηζη ηος σεδίος
Βιώζιμηρ Αζηικήρ Κινηηικόηηηαρ ηος Γήμος κοπέλος»
Ο Γήμαπσορ κοπέλος
Πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016 κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε παξφρνπ ππεξεζίαο
ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ σεδίος Βιώζιμηρ Αζηικήρ Κινηηικόηηηαρ ηος
Γήμος κοπέλος, πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 εςπώ κε ηνλ Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο
θνπέινπ, Σαρ. Γ/λζε Ν. Μαγλεζίαο - Ν. θνπέινπ, Σαρ. Κσδ.: 37003, Σει.:
2424350124,
e-mail:
techniki@skopelos.gov.gr,
Ιζηνζειίδα:
https://www.skopelos.gov.gr
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο (Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, Μειέηε θαη ΣΔΤΓ) ζηε δηεχζπλζε
δηαδηθηχνπ https://www.skopelos.gov.gr.
3. Κωδικόρ CPV: 73220000-0, 79415200-8
4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Η ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο έρεη σο
ζηφρν ηελππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο
πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεοαζηηθήοθηλεηηθφηεηαοεληφοησλνξίσληνπ,ηαπξνβιήκαηαπνππξνθχπηνπ
λθαηαθνινχζσο ηελ πξφηαζε ελδεδεηγκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ πνπ ζα
ζπκβάινπλ ζηε Βηψζηκε Αζηηθή Κηλεηηθφηεηα θαη αλάπηπμε κε αεηθφξν θαη
αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, κέζσ ηεο εθπφλεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ
ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ).
5. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: δεν γίνονηαι δεκηέρ
6. Υπόνορ παπάδοζηρ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ: δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:
α. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ
θπζηθά ήλνκηθά πξφζσπα , πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή αληίζηνηρσλ
ππεξεζηψλ θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ,
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α)θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο,
β)θξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε
ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5
θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο
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δ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ
Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
β. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα
ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο
γ. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια
ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξν.
8. Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ δεν απαιηείηαι.
9. Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών: Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη είηε
(α) κεθαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε (β) κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή πξνο ηελαλαζέηνπζα αξρή, είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. επεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην
πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάογίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί
ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπδηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ,
ηναξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελίαθαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ,φπσο νξίδνληαη ζην
επφκελν εδάθην ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλεγηα ηπρφλ
ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά
νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο.
10. Παπαλαβή πποζθοπών: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 10/05/2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα
10:00 π.κ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
117 ηνπ Ν. 4412/2016.
11. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: γηα δηάζηεκα 120 εκεξψλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
12. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή
13. Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ην Πξάζηλν Σακείν
14. Δνζηάζειρ: ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
πξνζεζκίαάζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε
έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο
πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε
ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. Γηα ην παξαδεθηφ
ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
ΟΓΗΜΑΡΥΟΚΟΠΔΛΟΤ
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