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Θέµα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
Ν.3316/2005

Σχετικά:

Υπ’ αριθµ 76/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.3316/2005
1. O ∆ήµος Αµαρουσίου, προκηρύσσει την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
(Εκπόνηση Μελέτης Αστικής Κινητικότητας για την Αντιµετώπιση Προβληµάτων Μετακίνησης των
Κατοίκων του ∆ήµου Αµαρουσίου) µε προεκτιµώµενη αµοιβή 89.894,49 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ).
2. Η µελέτη ανήκει στην ακόλουθη κατηγορία µελετών:
α) κατηγορία 10, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 73.084,95 € (χωρίς ΦΠΑ)
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 (Βασ. Σοφίας 9
& ∆ηµ. Μόσχα, ΤΚ151 24, Μαρούσι), µέχρι τις 8/7/13. Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό
υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε τύπου Α.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2038140, FAX επικοινωνίας 213-2038514, αρµόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κ. Τολούδη
4. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 16/7/2013, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00πµ.
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) τάξη Β ή Γ στην κατηγορία 10
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
βα) 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
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οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της
ανωτέρω παραγράφου, ή
ββ) 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 ΕΚ 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:
α. Για την κατηγορία µελέτης 10, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς ή 12 ετούς εµπειρίας
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος
διακήρυξης.
6. Κάθε διαγωνιζόµενος που πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα η οποία αποδεικνύεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: από την
εκπόνηση τουλάχιστον 1 (µιας) παρόµοιας µε την υπό ανάθεση µελέτης, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε
συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία. Ως παρόµοιες
µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών, ανά κατηγορία: Μελέτες Αστικής Κινητικότητας, Μελέτες
βελτίωσης αστικών δικτύων, Μελέτες αναπλάσεων και παρεµβάσεων σε συνοικίες και γειτονιές,
Κυκλοφοριακές Μελέτες, Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη
έργου.
7. Η συνολική προθεσµία για την εκπόνηση της µελέτης είναι έξι (6) µήνες.
8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.465,00
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι οκτώ (8) µήνες και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από την ολοκλήρωση της
µελέτης.
9. Το υποέργο µε τίτλο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (Εκπόνηση Μελέτης Αστικής
Κινητικότητας για την Αντιµετώπιση Προβληµάτων Μετακίνησης των Κατοίκων του ∆ήµου
Αµαρουσίου), θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης µε τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. Π∆Ε : 2012ΣΕ06180075), η οποία συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Αττική». Η χρηµατοδότηση θα καλυφθεί κατά 70% από το ΕΤΠΑ και κατά 30% από
ίδια Συµµετοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου.
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 το ∆ήµο Αµαρουσίου.
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