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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ορχομενός 18-09-2020
αρ. πρ. : 7563

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πράξης Εφαρμογής για τη Β΄ Φάση του Αρχαιολογικού Πάρκου
Ορχομενού», με προεκτιμώμενη αμοιβή 37.350,49€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
CPV
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Προεκτιμώμενη Τιμή (€)
71320000 -7
16
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
32.478,69
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
4.871,80
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
37.350,49
Φ.Π.Α. (24%)
8.964,12
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
46.314,61
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την
ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού (www.orchomenos.gr). Το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής
Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες , μέχρι τις 25/09/2020 ημέρα Παρασκευή.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261351114, FAX 2261351114, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα.
Λεμονιά Σταματάκη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών
10:00 π.μ., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 6 του Ν.
4412/2016.
Αν, για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί
μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί την ίδια ώρα σε νέα ημερομηνία που θα
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετών ή Γραφεία Μελετών στην
κατηγορία μελέτης (16) «Μελέτες Τοπογραφίας» τάξη πτυχίου Α’ και άνω.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης (Παράρτημα
ΧΙ) του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016).
5. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι έξι (6) μήνες.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (άρθρο
72 παρ. 1α του Ν.4412/2016). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
7. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων και είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό του Δήμου (κ.α.: 02.30.7411.0002).
8. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από
την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 95/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΥΤΖΩΞ6-ΜΒ5).
9. Τα αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού.
Ορχομενός 18-09-2020
Η Δήμαρχος
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