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ΠΡΟΣ
Τoν κ. Ζήµερη ∆ηµήτριο
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Στο Βόλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ωρίµανση του έργου : «Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας –
θέση Κακοσκάλι», για τις ανάγκες του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,
εγγεγραµµένη στο ΚΑ: 00-6117.01: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»

Ωρίµανση του έργου : «Αποκατάσταση
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας – θέση
Κακοσκάλι»

Κ.Α

00-6117.01

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.960,00 €
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει ως αντικείµενο την ωρίµανση του

έργου :

«Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας – θέση Κακοσκάλι, του ∆ήµου
Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ειδικότερα οι εν λόγω υπηρεσίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν γενική υπηρεσία και
όχι τεχνική ή λοιπή επιστηµονική υπηρεσία, ενδεικτικά θα αφορούν στα κάτωθι:
1.

Έκθεση

αποτύπωσης

του

περιεχοµένου

και

των

δυνατοτήτων

χρηµατοδότησης και διαστασιολόγησης του έργου ως προς όλες τις προϋποθέσεις
ένταξης.
2.

Έκθεση περιγραφής υφιστάµενης κατάστασης που σχετίζεται µε το έργο και η

οποία θα περιέχει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα αποτυπώνουν µε
λεπτοµέρεια την κατάσταση που ισχύει στην υπόψη περιοχή και στο συγκεκριµένο
τοµέα µέχρι και σήµερα, συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν λειτουργικών
προβληµάτων.
3.

Έκθεση σκοπιµότητας των προς ωρίµανση του έργου (στόχος και

σκοπιµότητα του έργου που πρόκειται να αναπτυχθεί, σηµασία και αναγκαιότητα).
4.

Καταγραφή όλων των απαιτούµενων ενεργειών για την ωρίµανση και την

ένταξη του έργου (καταγραφή µελετών και αδειοδοτήσεων) και σύνταξη των
προτύπων των απαιτούµενων εγγράφων.
Η ανάθεση των συγκεκριµένων υπηρεσιών, που είναι υπηρεσίες ‘’υψηλής γνώσης’’
κρίνεται επιβεβληµένη, διότι οι υπηρεσίες αυτές δεν εµπίπτουν στα συνήθη
καθήκοντα του υπηρετούντος στο ∆ήµο προσωπικού, αλλά η εκτέλεσή τους απαιτεί
ειδικευµένο προσωπικό µε σχετικές γνώσεις και εµπειρία. Ο προαναφερόµενος
ανάδοχος φέρει εµπειρία από την υλοποίηση έργων που χρηµατοδοτούνται από
αναπτυξιακά προγράµµατα. Επίσης διαθέτει απαιτούµενο σύγχρονο τεχνικό
εξοπλισµό (όργανα µετρήσεων και τεχνικό λογισµικό υπολογιστή).
Η παρούσα ανάθεση ισχύει για δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24%.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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α/α

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Τιµή
Ποσότητα

Μονάδας

∆απάνη
(€)

Ωρίµανση του έργου :
«Αποκατάσταση
1

τοξωτού γεφυριού

Υπηρεσία

Τσαγκαράδας – θέση

1,00

4.000,00

4.000,00

Κακοσκάλι» ,του ∆ήµου
Ζαγοράς – Μουρεσίου

ΣΥΝΟΛΟ

4.000,00

ΦΠΑ (24%)

960,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€)

4.960,00

Η δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00€,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ: 00-6117.01
του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικ. έτους. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ.
203/2018 απόφαση του ∆.Σ. περί 4ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους
2018 και η οποία εγκρίθηκε µε την 1193/69845/23.05.2018 απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού
Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας και θα ψηφισθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ο.Ε.
Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων κλπ καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β. Φορολογική ενηµερότητα
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γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του
νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι στις 11/07/2018 και
ώρα 12:00 µ.µ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση
νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της
οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα
της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή
περισσότερους οικονοµικούς φορείς.
Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να
απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.
Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονοµικός
φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα
πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας
Ο Προϊστάµενος
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

