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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αρ. Πρωτ. 1231/16-01-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για τη σύναψη σύμβασης
εκπόνησης της μελέτης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ”, προεκτιμόμενης αμοιβής : 71.124,75 € (με ΦΠΑ 24%).
1. Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 57.358,67 €
(χωρίς ΦΠΑ).
CPV
71320000-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ
1

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Χωροταξική Μελέτη

Προεκτιμώμενη Αμοιβή
(€)
3.654,00

3

Οικονιμική Μελέτη

7.308,00

9

Μηχανολογική Μελέτη

3.836,70

11

Λιμενική Μελέτη

7.673,40

16

Τοπογραφική Μελέτη

4.932,90

21

Γεωτεχνική Μελέτη

3.288,60

27

Περιβαλλοντικές Μελέτες

19.183,50

Απρόβλεπτα

7.481,57

Φ.Π.Α. (24%)

13.766,08

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

71.124,75

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και Προεκτίμηση αμοιβής) δωρεάν
και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης
www.rethymno.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Έντυπο
οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια
ημέρα πριν το διαγωνισμό από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης Λ. Σοφοκλή
Βενιζέλου – Κτίριο Δελφίνι - Ρέθυμνο.
3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28310-40012, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.
Ποθητός Βασίλειος (email : pothitos@rethymno.gr)
4. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η
28-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ρεθύμνης (Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου – Κτίριο Δελφίνι - Ρέθυμνο), ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγωνισμού.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
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Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση
μελετών των κατηγοριών:
Κατηγορία
Είδος μελέτης
Τάξη μελετητικού πτυχίου
1
Χωροταξική Μελέτη
Α' και άνω
3

Οικονιμική Μελέτη

Α' και άνω

9

Μηχανολογική Μελέτη

Α' και άνω

11

Λιμενική Μελέτη

Α' και άνω

16

Τοπογραφική Μελέτη

Α' και άνω

21

Γεωτεχνική Μελέτη

Α' και άνω

27

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Α' και άνω

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. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην
ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης
έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.
7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, ενώ ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες ως αναλυτικά
αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (06) μήνες.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τους Κ.Α. 30.7413.043 & 61.7413.001 του Δήμου
Ρεθύμνης.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 & 311 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, θα
προκύψει μετά τη στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών και των Οικονομικών
προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται
στην διακήρυξη.
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11. Οι όροι του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. 545/2019 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

