ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 61, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 105 51, ΓΡΑΦΕΙΑ: 6-7
ΤΗΛ: 210 3210770 - ΤΗΛ. & FAX: 210 324445 e-mail:kavalianinisos@gmail.com

Αρ.πρωτ: 3370

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΒΑΛΙΑΝΗΣ
Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ

(ΠΑΟΣΥΕΤ) Συν.Π.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμ.61 -τηλ. 2103210770, E-Mail: kavalianinisos@gmail.com) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό για την επιλογή
μελετητή - τεχνικού συμβούλου για το έργο: « ι) Χάραξη Ζώνης Λιμένος νήσου
Καβαλιανής - Νοτίου Ευβοϊκού, ιι) Προμελέτη - Διαστασιολόγηση και αναλυτική
προμέτρηση και κοστολόγηση ολοκλήρωσης της κατασκευής όλων των απαιτούμενων λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων της νήσου Καβαλιανής, ιιι)
Διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών για την αδειοδότηση των
λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων της νήσου Καβαλιανής».
 Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις της νήσου Καβαλιανής είναι μια Marina
σκαφών αναψυχής και δυο προβλήτες προσέγγισης των Ferry Boats.
 Η

αμοιβή για το δημοπρατούμενο μελετητικό έργο εκτιμάται σε ΤΡΙΑΝΤΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και κατανέμεται σε ποσοστό 75% για την
εκπόνηση των μελετών και 25% για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης
των λιμένων
 Ο χρόνος για την ολοκλήρωση εκπόνησης και παράδοσης των μελετών ορίζεται
σε ΤΡΕΙΣ (3) ημερολογιακούς μήνες.
 Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται μελετητές για κατηγορία μελέτης 11 (μελέτες
λιμενικών έργων) και με τάξη πτυχίου Β και άνω.
 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος – οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων θα
κατατεθεί, ή θα ταχυδρομηθεί με απόδειξη, στα γραφεία του Συνεταιρισμού μέχρι τη
μεσημβρία (12:00 μμ) της 15ης-Ιουλίου-2014, με ποινή αποκλεισμού από την
αξιολόγηση, και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι :

Α.1.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Οικοδομικό Συνεταιρισμό με υπεύθυνη

δήλωση του Ν.1599/86 για την αποδοχή των όρων της προκήρυξης και των
υπόλοιπων όρων που τη συνοδεύουν.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου μελετητή καθώς και
δηλώσεις του Ν.1599/86 ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (σε περίπτωση μελετητικού
γραφείου)
3. Πιστοποιητικά εμπειρίας για μελέτη και αδειοδότηση συναφών λιμενικών έργων
εντός της τελευταίας δεκαετίας
4. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του μελετητικού πτυχίου. Στην επικύρωση να
φαίνεται, ότι το εν λόγω πτυχίο δεν εμπίπει σε διατάξεις που να επιβάλλουν τον
αποκλεισμό από την ιδιότητα του μελετητή.
5. Σύντομη Τεχνική Έκθεση απόψεων για την εκπόνηση των μελετητικών εργασιών,
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των επιμέρους μελετών, καθώς και υπεύθυνη
δήλωση για την υποχρέωση του μελετητή για την παρακολούθηση στις αρμόδιες
Δημόσιες Υπηρεσίες – Αρχές και την διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης
του έργου στο σύνολό του.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
εκάστης των επιμέρους μελετών.
7. Αναλυτικός πίνακας κατανομής της συνολικής αμοιβής κατά φάσεις και ανά
επιμέρους μελέτη - εργασία που όμως θα είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο πληρωμής
του όλου έργου από τον Συνεταιρισμό
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του μελετητή ή του νόμιμου εκπροσώπου του
μελετητικού γραφείου, ότι έλαβε πλήρη γνώση των στοιχείων και των τοπικών
συνθηκών του έργου και ότι δεσμεύεται να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, μέσα σε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του, με ποινή ανάθεσης
της μελέτης σε άλλο μελετητή.
9. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση μελετητικού γραφείου, ότι στο γραφείο δεν
συμμετέχει κανένα μέλος του Δ.Σ. ή του Ε.Σ. του Οικοδομικού Συνεταιρισμού. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι ανάλογο κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης,
το γραφείο εκπίπτει και επιστρέφεται όλο το χρηματικό ποσό που τυχόν έχει ήδη
αναλάβει.
10. Κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ύψους 1.500,00€ με εγγυητική επιστολή του
ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζικού Ιδρύματος, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Κλειστό/σφραγισμένο φάκελο με την δεσμευτική οικονομική προσφορά του
διαγωνιζόμενου.
 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από ειδική επιτροπή που έχει ορισθεί από
το Δ.Σ. του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, ενώ η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά
από έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού με τελικό
κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά
 Η υποβολή της αίτηση συμμετοχής - οικονομικής προσφοράς ουδεμία απολύτως
δέσμευση δημιουργεί στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οικοδομικό Συνεταιρισμό, με την
επωνυμία
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ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΠΑΟΣΥΕΤ) Συν.Π.Ε.», ο οποίος διενεργεί
τον διαγωνισμό και ο οποίος μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και την επιλογή του
αναδόχου του έργου θα προχωρήσει στην σύναψη συμβάσεως της οποίας οι ειδικοί
όροι και οι προθεσμίες θα συμφωνηθούν με τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις, αναλυτικά τεύχη δημοπράτησης και
παραλαβή σχετικών σχεδίων και στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού (οδός Σταδίου αριθμ.61 - τηλ. 2103210770) τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00 έως 16:00.
Αθήνα, 25-Ιουνίου-2014
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