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21-6-2017 
21489 
Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση 
της κυκλοφορίας και την οργάνωση της 
στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του 
∆ήµου Εορδαίας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 
ΣΑΤΑ 
ΚΑ: 30.7413.0046 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

1/. Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο:     
«Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαίδα του 
∆ήµου Εορδαίας » µε προεκτιµώµενη αµοιβή 44.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Προεκτιµώµενη Τιµή (€) 

71300000-1 10 
Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και 
κυκλοφοριακές µελέτες 

44.000,00   

  Φ.Π.Α. (24%) 10.560,00 
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 54.560,00 
2/. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών 
δεδοµένων,) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική µορφή από στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  και την ιστοσελίδα 
του ΚΗΜ∆ΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν έως και µια 
ηµέρα πριν το διαγωνισµό από τo γραφείo της Οικονοµικής Επιτροπής. 
3/. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2463350105, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κουρουµπλης Νικόλαος  (email : 
pro@ptolemaida.gr) 
4/. Ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η  11-7-2017 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. 
στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Εορδαίας (1ο χιλ. Πτολεµαΐδας –Ασβεστόπετρας), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 
5/. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:  
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών των κατηγοριών: 

 
 
 
 
 

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 Σ∆Σ, 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. ∆εν 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 των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.  
7/. Η συνολική προθεσµία για την εκπόνηση της µελέτης είναι (120) ηµέρες. 
8/. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι δέκα (10) µήνες. 
9/. Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ του ∆ήµου Εορδαίας. 
10/. 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 ∆ιαγωνιζοµένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 29 της διακήρυξης. 
11/. Τεύχος των Τεχνικών ∆εδοµένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταµένη Αρχή µε την 
υπ.αρ.   45 /2017 Απόφαση της Ο.Ε. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, ήτοι  η Ο.Ε.  
                           

 
Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 

 
 

Σάββας Ζαµανίδης 

Κατηγορία Είδος µελέτης Ελάχιστη Τάξη πτυχίου 

10 
Μελέτη  Συγκοινωνιακών  
Εργων Α’ και άνω 

ΑΔΑ: 6Ρ2ΨΩΡ6-1ΣΚ
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