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Αριθμ. Πρωτ. ΔΤΕ 4073 - 13/09/2019

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
Τμήμα Μελετών
ΜΕΛΕΤΗ:

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΚΑΡΗ

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΚΑΕ 02.071.9453

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
[CPV : 71320000-7 ]
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΑΚΑΡΗ, Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.
• Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης στην περιοχή θεμελίωσης των
βάθρων της γέφυρας της Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου στον ποταμό Μάκαρη (Δ.Ε. Αρχαγγέλου). Η γεωτεχνική
διερεύνηση του χώρου θα γίνει μέσω περιστροφικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων που θα διανοιχθούν
στις θέσεις των βάθρων και ακροβάθρων της γέφυρας.
Προβλέπεται η διάτρηση εξήντα πέντε (65) μέτρων γεωτρήσεων, από τα οποία 2x15=30 μ θα διατρηθούν
στις θέσεις των ακροβάθρων, και η εκτέλεση επιτόπου δοκιμών και εργαστηριακών δοκιμών σε πυρήνες.
Στις γεωτρήσεις των ακροβάθρων θα εγκατασταθούν πιεζόμετρα τα οποία θα διασφαλιστούν με την
τοποθέτηση κεφαλών.
•

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα
σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

•

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από τις 18-09-2019 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Δωδεκανήσου της Π.Ν.ΑΙ. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
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να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν,
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης σε

προηγούμενο εδάφιο

δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
• Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14 της Διακήρυξης,
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Ιερού Λόχου 4, Ρόδος είτε (β) με αποστολή, επί
αποδείξει, προς την Αναθέτουσα Αρχή, Ιερού Λόχου 4, Ρόδος είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο
της Αναθέτουσας Αρχής, Ιερού Λόχου 4, Ρόδος.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντος φορέα που διεξάγει
τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14
της Διακήρυξης. Ο Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
• Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε πενήντα τέσσερεις (54) ημέρες από την υπογραφή της.
• Η χρηματοδότηση της Σύμβασης θα γίνει από το ΚΑΕ 9453 του ΠΔΕ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
• Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της
Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ .
• Αρμόδιος για πληροφορίες είναι ο κος Νικόλαος Λυμπερόπουλος, τηλ. : 2241363106, φαξ :
2241363139, email : n.lymperopoulos@rho.pnai.gov.gr , Ταχ. Διεύθυνση : Ιερού Λόχου 4, Ρόδος (1ος
όροφος, Γρ. 22) Τ.Κ. 85131 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).
ΡΟΔΟΣ, 13/09/2019
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