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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση της
συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του
Δήμου Χαϊδαρίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς. Όλες οι αναλυτικές
πληροφορίες, περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. πρωτ. ΔΣΣΗΔΔ.123/05-10-2020 Διακήρυξη του Διαγωνισμού και στην υπ’ αριθμ.
ΔΣΣΗΔΔ.117/2020 Μελέτη της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.
H παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79415200-8. Φορέας
χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω σύμβασης (CPV 794152008) ανέρχεται στο ποσό των 39.998,68 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 30.6142.0037 του προϋπολογισμού
των οικονομικών ετών 2020, 2021 ως εξής: 1) οικονομικό έτος 2020: 7.085,36 €, 2) οικονομικό έτος 2021: 32.913,32 € και αναλύεται
περαιτέρω ως εξής:
Χρονοδιάγραμμα
Α /Α
Είδος Εργασίας
Παράδοσης
2 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης
Φάση_1 Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ

Φάση_2

Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Φάση_3

Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων- Προσδιορισμός και Αξιολόγηση
Πακέτου Μέτρων

Φάση_4

Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων

6 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης
9 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης
12 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, της Περίληψης της και των εντύπων των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Οικονομικών Προσφορών και του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.haidari.gr (Πεδίο: Προκηρύξεις /
Διαγωνισμοί). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να προμηθευτούν τα παραπάνω έγγραφα από την ιστοσελίδα ή να
ος
απευθυνθούν στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων του Δήμου (1 όροφος), επί της οδού Στρ.
Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Τηλέφωνο: 213-20.47.272 - 275, FΑΧ: 210 - 53.23.623, e- mail: sylakoum@yahoo.gr, όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες: 09:00 – 15:00.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ την 05/10/2020 (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC007424523).
Καταληκτική Η/νία Υποβολής Προσφορών: 19/10/2020 & ώρα: 09:30 π.μ.
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