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Ζωγράφου, 17.12.2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 24828

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
C PV :
Ο

Δήμος

71320000-7

Ζωγράφου

N U T S : E L 303

προκηρύσσει

ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των

ορίων για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο :
«ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΛΙΣΙΩΝ 21 ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” με κωδικό ΟΠΣ 5021549», (αρ. μελέτης 42/2020), με
προϋπολογισμό 627.833,09€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι μέσω
του

ΠΔΕ

στο

πλαίσιο

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ΣΑΕ 1551 (2018ΣΕ15510062) και Πόροι Δήμου
(ΚΑΕ 02.64.7341.03).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός διαγωνισμού : 94881), καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής www.zografou.gov.gr/prokiriksis.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 213.20.24.160 & FAX, αρμόδια υπάλληλος για
την επικοινωνία Σοφία Αρναούτη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/1/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη
υποβολής προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 18/1/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 23:00) στο Δημαρχείο Ζωγράφου, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις οικονομικών φορέων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών
που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

ΑΔΑ: Ψ4ΗΥΩΡΦ-ΣΞΨ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
12.556,66€ και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 18.03.2022. Οι προσφορές θα
ισχύουν για δεκατρείς (13) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Ενστάσεις - Προδικαστικές προσφυγές : Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή
παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο
διαγωνιστικής διαδικασίας, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του
ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».
Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
16.12.2020.
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