ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Σπάρτη 16/10/2017
Αρ. Πρωτ.: 28256

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μελέτη
Σκοπιµότητας για την δηµιουργία Πάρκου Σπαρτάπολις» προϋπολογισµού
30000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Οδός:

Ευαγγελιστρίας 83 - 91

Ταχ.Κωδ.: 23100
Τηλ.: 2731022226 εσωτ.106,107
Telefax: 2731022203
E-mail: t.tsintolas@1504.syzefxis.gov.gr
v.georgako@1504.syzefxis.gov.gr
Κωδικός NUTS: GR254
Ιστοσελίδα: www.sparti.gov.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης

της

προκήρυξης:
(α) Θα βρίσκονται αναρτηµένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
- στο ΚΗΜ∆ΗΣ: www.promitheus.gov.gr
- στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Σπάρτης : www.sparti.gov.gr
όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση.
(β) Σε έντυπη µορφή από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Οργάνωσης της ∆/νσης
Προγραµµατισµού

και

Ανάπτυξης

του

∆ήµου

Σπάρτης

στη

Ευαγγελιστρίας 83-91, Σπάρτη, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

διεύθυνση:

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 27310-22226 εσωτ.106, 107 (κα Γεωργακοπούλου
Βασιλική, κ.Τσίντολας Θεόδωρος).

3. Κωδικός CPV: 71241000-9 «Μελέτες σκοπιµότητας, υπηρεσίες παροχής
συµβουλών , υπηρεσίες αναλύσεων»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR254

5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Ο διαγωνισµός αφορά την υπηρεσία
«Μελέτη Σκοπιµότητας για την δηµιουργία Πάρκου Σπαρτάπολις», όπως
περιγράφεται στην αρ.1/2017 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης (επικαιροποιηµένο τεύχος) και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
διακήρυξης.

6.

Χρόνος

εκτέλεσης

υπηρεσίας:

Η

εκτέλεση

της

υπηρεσίας

πρέπει

να

ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) µηνών) από την υπογραφή του συµφωνητικού της
σύµβασης.

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
ή ενώσεις αυτών όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της διακήρυξης.

8. Παραλαβή προσφορών: Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των
προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η 1/11/2017, ηµέρα Τετάρτη. και ώρα λήξης
της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου, στην κεντρική
πλατεία Σπάρτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισµού.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
για διάστηµα

δέκα (10) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7412.001 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Σπάρτης µε τίτλο «Μελέτη Σκοπιµότητας για την
δηµιουργία

Πάρκου

Σπαρτάπολις»

προϋπολογισµού

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
και χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους του ∆ήµου.

30000,00€

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσµία

άσκησής της είναι

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. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης.

13. ∆ηµοσιεύσεις: Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης)
τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, αναρτάται στο πρόγραµµα
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.sparti.gov.gr). Η προκήρυξη θα
δηµοσιευτεί και στην τοπική εφηµερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ και οι δαπάνες
δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

