
                         

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ       

            ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ       Καλαμάτα  21 /5/2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ      Αρ. πρωτ.:19775 

           ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης:  

«ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

(ΚΟΜΒΟΙ, ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Κ.Λ.Π.)», 

Π.Υ.: 19.921,68 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) 

1. Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: «Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κόμβοι, επαναπρογραμματισμός 

φωτεινών σηματοδοτών κ.λ.π.)» με προεκτιμώμενη αμοιβή 19.921,68€ (χωρίς ΦΠΑ). 

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Προεκτιμώμενη Τιμή, με 

απρόβλεπτα (€) 

71322500-6 10                            19.921,68 € 

 Φ.Π.Α. (24%) 4.781,20 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24.702,88 € 

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Οικονομική προσφορά, κλπ) δωρεάν και 

σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας: www.kalamata.gr  και 

την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.  

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721360828, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. 

Κυριακοπούλου Αναστασία (email : n.Kiriakopoulou@kalamata.gr) 

4. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 

5/6/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Καλαμάτας (Αθηνών 99, Καλαμάτα), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών 

των κατηγοριών:  

Κατηγορία Είδος μελέτης Ελάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου 

10 Συγκοινωνιακή Μελέτη Α’ και άνω  

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

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.   α. Κάθε προσφέρων απαιτείται να διαθέτει την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική 

ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης ήτοι:  

1. Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ  

2. Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής της προς ανάθεση σύμβασης, 

χωρίς ΦΠΑ. 

 β. Κάθε προσφέρων απαιτείται επίσης να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, η οποία να αποδεικνύεται:  

(α) 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 Ν3316/05 (που διατηρείται σε 

ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν4412/16), ως εξής:  

για την κατηγορία μελέτης 10 , ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετους εμπειρίας 

 (β) Κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο 

εκπόνησης / διαχείρισης μελετών σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 ή 

αντίστοιχο. Ο προσφέρων μπορεί επίσης να προσκομίσει άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

από τα οποία να προκύπτει ότι τηρεί επαρκή μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας. 

Στην περίπτωση αυτή το βάρος της απόδειξης φέρει ο προσφέρων.  

 

7. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος 

της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση 

των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

 

8. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες. 

 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

 

10. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους του Δήμου Καλαμάτας.  

 

11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα 

προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των 

διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 29 της 

διακήρυξης. 

 

12. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης 

εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ’ αρ.170/2018 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την 

Ο.Ε. 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Παναγιώτης Νίκας 


