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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
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Α σ π ρ ά γ γε λ ο ι
Ταχ. Κώδικας: 440 07
Τ ηλ έ φ ω ν ο: 2 6 5 3 3 6 0 3 4 4
F a x: 2 6 5 3 3 6 0 3 3 4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος Ζαγορίου, Ν. Ιωαννίνων (Ασπράγγελοι, Τ. Κ. 440 07 Ιωάννινα, Ελλάδα).
Πληροφορίες: Θωμάς Μπασογιάννης, τηλ.: 26533 60344, 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:
«Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βοβούσας του Δήμου Ζαγορίου» και με
την ακόλουθη εκτιμώμενη αξία, κατηγορία μελέτης και αιτούμενη τάξη πτυχίου:
ΜΕΛΕΤΗ

Διαχειριστική μελέτη
δημοτικού δάσους Τ.Κ.
Βοβούσας του Δήμου
Ζαγορίου.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
(σε Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑΞΗ
ΠΤΥΧΙΟΥ

63.534,11

24

Γ΄ και άνω

Διάρκεια 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
1.270,68 €.
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. 35-7413.006 του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2017 του Δήμου Ζαγορίου.
1

3. 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) και σε όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή
του, καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία
του.
ΙΙΙ Β. 1. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής
Διακήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 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:
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
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 των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από
τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
3. 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. Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Για την κατηγορία μελέτης 24, της Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Τ.Κ.
Βοβούσας του Δήμου Ζαγορίου, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία
στην εν λόγω κατηγορία.
ΤΜΗΜΑ IV. Α. Διαδικασία: 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 22/02/2017 στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζαγορίου: www.zagori.gov.gr
Παρέχονται εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 15/3/2017,
ημερομηνία μέχρι την οποία οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο
δημόσιας σύμβασης μελέτης”.
2. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 21/3/2017, ημέρα Τρίτη
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.
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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.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ήτοι στο Δήμο Ζαγορίου Ν.
Ιωαννίνων.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται
μετά την 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016
(άρθρα 345 έως 374).
Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγορίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
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