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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας του Δήμου Νέστου»
Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για
την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Νέστου».
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης με Φ.Π.Α (24%) είναι: 34.691,23€.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της
Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό διαγωνισμό του
άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής .
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα τέσσερεις (14 μήνες) από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 2.4 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρεμετής, ΤΚ 64200, Χρυσούπολη).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.15 π.μ..
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν όσοι ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα του
Δήμου Νέστου: dimosnestou.gov.gr. Υπεύθυνη κα Κυριακή Λόβουλου, τηλ. 2591350171.
Ο Δήμαρχος Νέστου
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