Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.08.27 08:29:49
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 67ΔΩΩΡΝ-ΦΓΩ

ΜΕΛΕΤΗ: Παροχή Υπηρεσίων Συμβούλου Για την
Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου
Θήρας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.027,45 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 547/26.08.2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή υπηρεσιών
συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Θήρας, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.027,45 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με CPV 79415200-8.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην
ιστοσελίδα http://www.thira.gov.gr. Πληροφορίες στο τηλ. 2286360168 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς τους
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 16/09/2021, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00πμ, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά μέσω Courier στο κεντρικό Πρωτόκολλο του
Δήμου Θήρας, 847 00 Φηρά Ν. Θήρας ή απ’ ευθείας στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως
εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής ο Δήμος Θήρας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς
που θα αποσταλούν.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας από τριμελή
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής (http://www. thira.gov.gr).
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (παρ. 2.2.1. της διακήρυξης). Αποκλείεται
από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους
που αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ήτοι εξακόσια σαράντα ευρώ
και μηδέν λεπτά (640,00€).
Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας
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