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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σάμος, 03/09/ 2020
Αρ. πρωτ. :11238
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Διερεύνηση - εκτίμηση σκοπιμότητας, λειτουργικός σχεδιασμός του αποχετευτικού
δικτύου πόλεως Σάμου»
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ο οποίος θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία
«Διερεύνηση - εκτίμηση σκοπιμότητας, λειτουργικός σχεδιασμός του αποχετευτικού
δικτύου πόλεως Σάμου » προϋπολογισμού 69.615,00 € με το Φ.Π.Α. 17%, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και την υπ.αριθμ
173/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων φορέας: Δήμος Ανατολικής Σάμου
Είδος αναθέτοντα φορέα: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου
Ταχ.Κωδ.: Σάμος
Τηλ.: 2273350150/2273353519
Telefax: 2273027521/2273324401
E-mail:https://www.islandofsamos.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου
https://www.islandofsamos.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
3. Κωδικοί CPV: 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων.
4. Τόπος παροχής /εκτέλεσης της υπηρεσίας: Δήμος Ανατολικής Σάμου
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη του Δήμου Ανατολικής Σάμου στην εκτίμηση
σκοπιμότητας, τον λειτουργικό σχεδιασμό και την ωρίμανση του αποχετευτικού δικτύου
πόλεως Σάμου
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6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.
7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Τρεις (3) μήνες

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών
πουλειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης του
διαγωνισμού.
9. Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21
Σεπτεμβρίου 2020 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών & Αξιολόγησης, η οποία έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία,
αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και
τον έλεγχο αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.

10.Χρόνος υποβολής Προσφορών: Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παρόντα
διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες έγγραφες προσφορές έως την Τετάρτη
16 Σεπτεμβρίου2020 και ώρα 11:00 π.μ.στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Οι φάκελοι
των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής στην παραπάνω
διεύθυνση είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες σύμφωνα με την Παράγραφο 2.4.5της
διακήρυξης του διαγωνισμού.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
13. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον ΚΑ: 30.7412.3002 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, του Δήμου Ανατολικής Σάμου

14. Προδικαστικές Προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού και κατάπράξεων του αναθέτοντος φορέα ισχύουν όσα ορίζονται στην
Παράγραφο 3.4της διακήρυξης (προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ).
15. Πληροφορίες/Δημοσιεύσεις: Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της
Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τηλ: 2273353519
και Fax:2273027521, και την Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής τηλ:
2273350150 και Fax:2273024401
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί:
Α1) στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (https://promitheus.gov.gr)
Α2) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου (https://www.islandofsamos.gr/)
Β) Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα Διαύγεια
(https://diavgeia.gov.gr) και σε μία τοπική εφημερίδα (τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ
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