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Προκήρυξη σύμβασης
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ)

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Επίσημη επωνυμία: YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)/
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΓΥ)
Ταχ. Διεύθυνση: ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124
Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Ταχ. κωδικός: 11526

Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Υποστήριξης και
Ανάπτυξης (Ειδική Γραμματεία Υδάτων)

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2106931299/+30 2106931292

Υπόψη: Ε.Αλεξάκη, Γ. Αρβανιτίδης, M. Χατζηγιάννη, Μ. Γκίνη,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Φαξ: +30 2106994355
e.alexaki@prv.ypeka.gr, g.arvanitidis@prv.ypeka.gr, m.gini@prv.ypeka.gr
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: (URL) http://www.ypeka.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) _____
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) _____
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα A.I)

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ)

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙΙ)

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων
Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία /Γραφείο
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία /Γραφείο
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
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Άλλη: (να προσδιοριστεί)
I.3) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Άμυνα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Περιβάλλον
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
Υγεία
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
Κοινωνική προστασία
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
Εκπαίδευση
Άλλη: (να προσδιοριστεί)
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:
ναι
όχι
περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α
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Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή :
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή :
Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την περίοδο 2013 - 2015”
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής :
επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – που αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο
αντικείμενο της σύμβασής σας ή στις αγορές
Έργα
Εκτέλεση
Μελέτη και εκτέλεση
Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε
μέσα, έργου που ανταποκρίνεται
στις οριζόμενες από τις αναθέτουσες
αρχές απαιτήσεις

Προμήθειες
Αγορά
Χρηματοδοτική μίσθωση
Ενοικίαση
Αγορά-μίσθωση
Συνδυασμός αυτών

Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ: _____
Δείτε παράρτημα Γ1 για τις
κατηγορίες υπηρεσιών

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής :
GR-GREECE
Ο Ανάδοχος θα εργαστεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις της σύμβασης στην έδρα του, στις ανά την ελληνική
επικράτεια κολυμβητικές περιοχές στα πλαίσια υλοποίησης του προκηρυσσόμενου Έργου καθώς και στην έδρα
της Αναθέτουσας Αρχής.
Κωδικός NUTS: GR43
Κωδικός NUTS: GR25
II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
(ΔΣΑ):
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
Η προκήρυξη αφορά τη δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο : (κατά περίπτωση)
Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα
Αριθμός : _____
ή
(κατά περίπτωση) μέγιστος αριθμός : _____ συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο
Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου
Διάρκεια σε έτη : _____ ή σε μήνες : _____
Αιτιολόγηση για συμφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη :
_____

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου (κατά περίπτωση,
μόνο ποσά)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ : _____ Νόμισμα :
ή
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Εύρος: μεταξύ : _____ : και : _____ :

Νόμισμα :

Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν : (εάν είναι γνωστό)
_____

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών :
Στην παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Η παρακολούθηση της
ποιότητας των νερών κολύμβησης στις αναφερόμενες περιφέρειες της χώρας για την περίοδο 2013 – 2015
θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση
υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Στις παρακολουθούμενες ακτές
διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της
φυσικοχημικής ποιότητας των νερών κολύμβησης. Επιπλέον, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η
καταγραφή των συντεταγμένων των υπό παρακολούθηση σημείων και η εισαγωγή των αποτελεσμάτων της
παρακολούθησης στο εθνικό δίκτυο πληροφοριών περιβάλλοντος, με σκοπό οι πληροφορίες που προκύπτουν
από την παρακολούθηση να είναι διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου μέσω του
διαδικτύου σε χρόνο κοντά στον πραγματικό (near real time information) και με τρόπο εύκολα προσβάσιμο.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) :
Κύριο αντικείμενο
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

Κύριο λεξιλόγιο
90711500
71700000

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(κατά περίπτωση)

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) :
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA) :
ναι
όχι
II.1.8) Τμήματα:
τα τμήματα)

(για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα χρησιμοποιήστε το παράρτημα Β τόσες φορές όσα και

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες:
ναι
(εάν ναι) Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για
ένα τμήμα

όχι

ένα ή περισσότερα τμήματα
όλα τα τμήματα
II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές:
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές :
ναι
όχι
II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης :
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση : (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, των ανανεώσεων και των
δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, κατά περίπτωση)
_____
(κατά περίπτωση, μόνο ποσά)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ : 130442.26 Νόμισμα : EUR
ή
Εύρος: μεταξύ : _____ : και : _____ : Νόμισμα :
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II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης : (κατά περίπτωση)
Δικαιώματα προαίρεσης :
ναι
όχι
(εάν ναι) Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης :
Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων και
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εκτελέσει παρόμοιες,
με την παρούσα, υπηρεσίες στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη αναγκών
της Αναθέτουσας Αρχής. O Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του πρόσθετου
αυτού έργου σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού με την Προϊσταμένη Αρχή και με κόστος
ανάλογο του προσφερόμενου για ίδια ή παρόμοια προϊόντα. Σε καμία περίπτωση η επέκταση του αντικειμένου
(προαίρεση) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του τελικά κατακυρωμένου προϋπολογισμού του έργου.
(εάν είναι γνωστό) Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης :
σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις : (κατά περίπτωση)
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί:
ναι
όχι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: (εάν είναι γνωστό) _____ ή Εύρος: μεταξύ : _____ και: _____
(εάν είναι γνωστό) Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο
χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: _____ ή σε ημέρες: _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης:
Διάρκεια σε μήνες : 30 ή σε ημέρες: _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση: ______ (ηη/μμ/εεεε)
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Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση:
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις: (κατά περίπτωση)
Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν
Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο
όνομα όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης, κατόπιν σχετικής αιτήσεως.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής
διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η μετάφρασή του στην Ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης
διατύπωσης.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση
συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας
του έργου, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και
συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι αορίστου χρόνου και θα επιστρέφεται τμηματικά, ήτοι
κατά το 25% μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων της 1ης κολυμβητικής περιόδου,
κατά 37,5% μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων της 2ης κολυμβητικής περιόδου και το
υπόλοιπο 37,5% μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των τελικών παραδοτέων της τρίτης (3ης)
κολυμβητικής περιόδου του ανατιθέμενου έργου και του συνολικού έργου, από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα
από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις
διέπουν:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά Περιφέρεια, βάσει της αντίστοιχης ανά Περιφέρεια
Οικονομικής του Προσφοράς.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα αποτελεί την αποζημίωση για όλες τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες και
για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άμεσα ή έμμεσα συνοδευόμενη με το έργο του. Μισθοί και
επιδόματα, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, φόροι, δασμοί, υπερωρίες, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη
επιβάρυνση, ενοίκια, έξοδα λειτουργίας γραφείου, αποσβέσεις εξοπλισμού, πάγια έξοδα, έξοδα μετακίνησης
των στελεχών του, αναλώσιμα, δαπάνες αναπαραγωγής στοιχείων, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά
καθοριζόμενη από την Διακήρυξη, αλλά απαιτούμενη για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των συμβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, βαρύνουν τον Ανάδοχο και έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Στην
αμοιβή εμπεριέχονται τόσο οι δαπάνες διοίκησης του έργου του, όσο και τα γενικά έξοδα υποστήριξης, καθώς
και το όφελος του Αναδόχου.
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
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• Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται διακριτά για κάθε Περιφέρεια αρμοδιότητας του Αναδόχου.
• Οι πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων και των προκαταβολών, εφόσον ζητηθούν, θα πραγματοποιούνται σε
Ευρώ μετά την υποβολή στην Διεύθυνση Παρακολούθησης της Ε.Γ.Υ. των εγκεκριμένων λογαριασμών από την
αρμόδια επιτροπή (Ε.Π.Π.), των τιμολογίων του αναδόχου και των παραστατικών πληρωμής των κρατήσεων
υπέρ τρίτων και την προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
• Οι εκάστοτε εκ του νόμου οριζόμενες κρατήσεις για τρίτους στο χωρίς Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου του
αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο.
Η κατανομή της πληρωμής ανά κολυμβητική περίοδο και ανά Περιφέρεια θα γίνει ως εξής:
• Ένα μήνα πριν την έναρξη της 1ης κολυμβητικής περιόδου (2013) ο Ανάδοχος δύναται να λάβει προκαταβολή
ύψους 15% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, έναντι καταβολής ισοπόσου εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.
• Στο τέλος της 1ης κολυμβητικής περιόδου μετά την Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή των εκτελεσθεισών
εργασιών, που διενεργείται μετά την σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής ο Ανάδοχος λαμβάνει ποσό που αναλογεί σε αυτές αφαιρουμένης της
προκαταβολής.
• Ένα μήνα πριν την έναρξη της 2ης κολυμβητικής περιόδου (2014) ο Ανάδοχος δύναται να λάβει προκαταβολή
ύψους 15% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, έναντι καταβολής ισοπόσου εγγυητικής επιστολής.
• Στο τέλος της 2ης κολυμβητικής περιόδου μετά την Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή των εκτελεσθεισών
εργασιών (περιλαμβανομένων ανακεφαλαιωτικά και των εκτελεσθεισών εργασιών της 1ης κολυμβητικής
περιόδου), που διενεργείται μετά την σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της ΕΠΠ ο Ανάδοχος
λαμβάνει ποσό που αναλογεί σε αυτές, αφαιρουμένης της προκαταβολής.
• Ένα μήνα πριν την έναρξη της 3ης κολυμβητικής περιόδου ο Ανάδοχος δύναται να λάβει προκαταβολή ύψους
15% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, έναντι καταβολής ισοπόσου εγγυητικής επιστολής.
• Στο τέλος της 3ης κολυμβητικής περιόδου μετά την Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή των εκτελεσθεισών
εργασιών (περιλαμβανομένων ανακεφαλαιωτικά και των εκτελεσθεισών εργασιών της 1ης και 2ης κολυμβητικής
περιόδου), που διενεργείται μετά την σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της ΕΠΠ ο Ανάδοχος
λαμβάνει ποσό που αναλογεί σε αυτές, αφαιρουμένης της προκαταβολής.
Για κάθε πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής. Οι λογαριασμοί είναι
ανακεφαλαιωτικοί και αναφέρονται στις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί ανά Περιφέρεια λαμβάνοντας υπόψη την
Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου ανά Περιφέρεια. Ελέγχονται από την Ε.Π.Π. και εγκρίνονται από τη Δ/νση
Παρακολούθησης της Ε.Γ.Υ. Στους λογαριασμούς αναγράφονται:
Το είδος και οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν.
Σε περίπτωση ένωσης συνυποβάλλεται πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.
Το πληρωτέο ποσό.
Ο αναλογών Φ.Π.Α.
Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών, καθώς και των
κρατήσεων υπέρ τρίτων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ο αναλογών Φ.Π.Α. θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο από την Α.Α. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται
οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τους εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονομικών.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύμβαση: (κατά περίπτωση)
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά, ωστόσο σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι του προκηρυσσόμενου έργου
πρέπει να συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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Οι ενώσεις προσώπων/συμπράξεις σε περίπτωση που επιλεγούν ανάδοχοι και συστήσουν κοινοπραξία
υποχρεούνται να διατηρήσουν την ίδια σύνθεση συμμετεχόντων στην κοινοπραξία με εκείνη τις προσφοράς
τους.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι: (κατά περίπτωση)
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους :
(εάν ναι) Περιγραφή των ειδικών όρων:
_____

ναι

όχι

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής:
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων
αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις
που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία και διαθέτουν αποδεδειγμένα την απαιτούμενη
επαγγελματική εμπειρία, επάρκεια και υποδομές για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της
ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση
ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η
οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το Ν2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά, ωστόσο σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι του προκηρυσσόμενου έργου
πρέπει να συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι ενώσεις προσώπων/συμπράξεις σε περίπτωση που επιλεγούν ανάδοχοι και συστήσουν κοινοπραξία
υποχρεούνται να διατηρήσουν την ίδια σύνθεση συμμετεχόντων στην κοινοπραξία με εκείνη τις προσφοράς
τους.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος μιας ένωσης δεν
μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέρη της ένωσης
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή
προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή
τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τους
όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους.
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού προσώπου ή ενός φυσικού
προσώπου, σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) και με οποιαδήποτε μορφή
συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. Απαγορεύεται τα ίδια πρόσωπα της ομάδας έργου να
συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα. Όλες οι Προσφορές στις οποίες συμμετέχει (είτε αυτοτελώς ως
υποψήφιος είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ή ως παρέχων δάνεια εμπειρία) ο
ίδιος Συμμετέχων αποκλείονται από το Διαγωνισμό.
Σε περιπτώσεις εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, οι θυγατρικές τους, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν
σε άλλη προσφορά, πέραν αυτής στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα
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αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχουν και η
μητρική και η θυγατρική εταιρία.
Ως συμμετοχή στο σχήμα που εκτελεί την κύρια σύμβαση νοείται είτε η άμεση είτε και η έμμεση, αφορά δε το
κώλυμα και τα στελέχη του διαγωνιζομένου στην παρούσα διαδικασία.
Τέλος,αποτελεί κώλυμα σύγκρουσης συμφερόντων η ταυτόχρονη συμμετοχή διαγωνιζομένου στην εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης και του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων σε δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» διότι σε τέτοια περίπτωση
θα υπήρχε σύγχυση των ιδιοτήτων ελέγχοντος και ελεγχομένου. Ως συμμετοχή στο σχήμα που θα εκτελέσει
το παρόν έργο νοείται είτε η άμεση είτε και η έμμεση. Το κώλυμα αφορά και τα στελέχη του διαγωνιζόμενου
στην παρούσα διαδικασία (μέλη του αναδόχου σχήματος). Η παρά το κώλυμα αυτό συμμετοχή, αποτελεί λόγο
αποκλεισμού από τον διαγωνισμό και έκπτωση από την σύμβαση παροχής Υπηρεσιών.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
προσόντων: (κατά περίπτωση)
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω
Να έχουν αντικείμενο απασχόλησης στις δειγματοληψίες
ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με
και στις μικροβιολογικές αναλύσεις νερών, τουλάχιστον
τα άρθρα 45, 46 και 47 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64
κατά την τελευταία τριετία (2010, 2011, 2012), γεγονός
Α/16-3-2007)
που θα αποδεικνύεται με παρόμοιες συμβάσεις που
έχουν εκτελεστεί επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία,
συνολικής αμοιβής τουλάχιστον ίσης με το 80% του
προϋπολογισμού της παρούσας προκήρυξης. Η
απαίτηση αυτή θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.
III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω
ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με
τα άρθρα 45, 46 και 47 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64
Α/16-3-2007):
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Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων: (κατά περίπτωση)
Οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται να διαθέτουν την
κατάλληλη εμπειρία, οργάνωση, δομή και μέσα,
που αποδεικνύονται με στοιχεία που καταθέτoυν.
Αναλυτικότερα θα πρέπει:
- Να έχουν αντικείμενο απασχόλησης στις
δειγματοληψίες και στις μικροβιολογικές αναλύσεις
νερών, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία (2010,
2011, 2012), γεγονός που θα αποδεικνύεται με
παρόμοιες συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί επιτυχώς
κατά την τελευταία τριετία. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει
να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή
κοινοπραξίας.
- Να διαθέτουν επιστήμονα Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη πενταετή τουλάχιστον
εμπειρία στις μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και με
αποδεδειγμένη εμπειρία στον συντονισμό παρομοίων
συμβάσεων με την παρούσα, ο οποίος θα είναι ο
Συντονιστής της Ομάδας έργου.
- Να διαθέτουν σχετικό τεχνικό εξοπλισμό/υποδομές
για δειγματοληψίες στο νερό, για μικροβιολογικές
αναλύσεις των δειγμάτων και για την καταχώρηση
αυτών σε ψηφιακή βάση δεδομένων. Επίσης, εκτός
του βασικού εξοπλισμού πρέπει να διαθέτουν
τουλάχιστον: α) επωαστικό κλίβανο κατάλληλης
θερμοκρασίας, β) κλίβανο υγρής αποστείρωσης, γ)
κλίβανο ξηρής αποστείρωσης, δ) αποικιόμετρο, ε)
υδατόλουτρο, στ) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με
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ενσωματωμένο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) ή ζ)
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και ξεχωριστή συσκευή
εντοπισμού θέση (GPS).
- Πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας:
Τα ενδιαφερόμενα μικροβιολογικά εργαστήρια πρέπει,
βάσει αποδεικτικών στοιχείων, να έχουν διαπίστευση
από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης μέλος
της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για την Διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation – EA) και
ειδικότερα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής (Π.Δ. 118/07, άρθρο 9)
για τις μικροβιολογικές αναλύσεις των παραμέτρων:
«εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci (cfu/100 ml)»
και «κολοβακτηρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml)»
σύμφωνα με το παράρτημα Ι, στήλη Α της ΚΥΑ Η.Π.
8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009) και για τις
μεθόδους ανάλυσης που περιγράφονται σε αυτή.
Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι αναφοράς για την ανάλυση
των εντεροκόκκων είναι οι ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
και για την ανάλυση των κολοβακτηριδίων οι ISO
9308-3 ή ISO 9308-1. Ωστόσο, ο ανάδοχος μπορεί
να χρησιμοποιήσει άλλες από τις προαναφερθείσες
μεθόδους αναφοράς του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ,
εφόσον προσκομίσει πιστοποιητικό του ΕΣΥΔ που να
αποδεικνύει ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα είναι
ισοδύναμα προς εκείνα των μεθόδων αναφοράς.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται
χωριστά από όλα τα μέλη σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων ή Κοινοπραξίας τα οποία θα εμπλέκονται
στις μικροβιολογικές αναλύσεις των δειγμάτων, καθώς
και από τα τυχόν άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα
οποία στηρίζονται οι διαγωνιζόμενοι για την ενίσχυση
της τεχνικής τους ικανότητας.
Η ανωτέρω εμπειρία είναι η ελάχιστη που απαιτείται.
Η Ομάδα μπορεί να συνεπικουρείται από συνεργάτες
υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα,
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Προσφέροντα,
για την κάλυψη των αναγκών του Έργου και σύμφωνα
με την πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγισης
του Έργου που θα υποβάλει ο Προσφέρων με την
προσφορά του
Οι διαγωνιζόμενοι για να καλύψουν ή/και να ενισχύσουν
την ως άνω απαιτούμενη τεχνική ικανότητα μπορούν να
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων νομικών ή φυσικών
προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο διαγωνισμό
και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της
σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς
δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση
αυτή των άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων
αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
(προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη
δήλωση (προκειμένου για φυσικό πρόσωπο).
Σε περίπτωση δανεισμού τεχνικής ικανότητας οι τρίτοι
(επί ποινή αποκλεισμού των διαγωνιζομένων) δεν
επιτρέπεται να δανείζουν την τεχνική τους ικανότητα σε
περισσότερους από έναν διαγωνιζόμενους.
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Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού δεν επιτρέπεται
διαγωνιζόμενος να είναι παράλληλα και δανειστής σε
άλλο διαγωνιζόμενο.
III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις: (κατά περίπτωση)
Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια
Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων απασχόλησης
III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών:
III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
(εάν ναι) Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις :
_____

ναι

όχι

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους
που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:
ναι
όχι
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Τμήμα IV : Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας:
IV.1.1) Είδος διαδικασίας:
Ανοικτός
Κλειστός
Επισπευσμένη κλειστή

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:
_____

Με διαπραγμάτευση

Επισπευσμένη με
διαπραγμάτευση

Ορισμένοι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί (εάν συντρέχει περίπτωση, στο
πλαίσιο ορισμένων ειδών διαδικασίας με διαπραγμάτευση) :
ναι
όχι
(εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οικονομικών φορέων
που έχουν ήδη επιλεγεί, στο τμήμα VI.3 Συμπληρωματικές πληροφορίες)
Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:
_____

ανταγωνιστικό διάλογο
IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή
να συμμετάσχουν: (κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Προβλεπόμενος αριθμός φορέων: _____
ή
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: _____ και (κατά περίπτωση) μέγιστος αριθμός _____
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:
_____

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου:
(διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό
διαπραγμάτευση προσφορών :
ναι
όχι
IV.2) Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης (σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α))
Χαμηλότερη τιμή
ή
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρουσιάζονται συνοδευόμενα
από τη στάθμισή τους ή σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή στάθμισή
τους για εμφανείς λόγους)
τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
Κριτήρια
Στάθμιση Κριτήρια
Στάθμιση
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
80
6. _____
_____
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
20
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Κριτήρια
4. _____
5. _____

Στάθμιση
_____
_____

Κριτήρια
9. _____
10. _____

Στάθμιση
_____
_____

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ναι

όχι

(εάν ναι, εάν συντρέχει περίπτωση) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
_____
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες:
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: (κατά περίπτωση)
_____

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση:
ναι
όχι
(εάν ναι)
Προκαταρκτικής προκήρυξης

Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: _____ της: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις(κατά περίπτωση)
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού
εγγράφου: (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα
Ημερομηνία: 09/04/2013 Ώρα: 15:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου
ναι
όχι
(εάν ναι, μόνο ποσά) Τιμή: _____ Νόμισμα: _____
Όροι και μέθοδοι πληρωμής:
_____

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Ημερομηνία: 17/04/2013 Ώρα: 10:00
IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε
επιλεγμένους υποψηφίους: (εάν είναι γνωστό, σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση και
στον ανταγωνιστικό διάλογο)
Ημερομηνία: ______
IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
Επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) της ΕΕ:
EL
Άλλη:
_____
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IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
έως: : ______
ή
Διάρκεια σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών)
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία : 17/04/2013
(ηη/μμ/εεεε) Ώρα10:00
(κατά περίπτωση)Τόπος: Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, ΤΚ 11526 Αθήνα
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση) :
ναι
όχι
(εάν ναι) Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών:
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: (κατά περίπτωση)
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση :
ναι
όχι
(εάν ναι) εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
_____

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
ναι
όχι
(εάν ναι) εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
Το Έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
και ειδικότερα είναι ενταγμένο σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Οικ. Αποφάσεις 170312, 170334/ 27.07.2011 του
ΕΠΠΕΡΑΑ στο ΠΔΕ (έργα 2010ΣΕ07580104, 2010ΣΕ07580100) και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα προτεραιότητας
07 – Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και από στον Άξονα Προτεραιότητας "05 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος".

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: (κατά περίπτωση)
_____

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής:
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΕKA/ Ειδική Γραμματεία
Υδάτων (ΕΓΥ)
Ταχ. Διεύθυνση: Kηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κωδικός: 11526

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2106931293/+30 2106931292/+30 2106931286
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ginimaria3@gmail.com

Φαξ: +30 2106994355

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.ypeka.gr
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης (κατά περίπτωση)
Επίσημη επωνυμία: _____
Ταχ. Διεύθυνση: _____
Πόλη: _____

Ταχ. κωδικός: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ: _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) _____
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: (συμπληρώστε την ενότητα VI.4.2 ή, εάν χρειάζεται, την ενότητα VI.4.3)
Κάθε Διαγωνιζόμενος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, πράξη ή παράλειψη
της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10), όπως ισχύουν.
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Πριν υποβάλλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος
στον εκπρόσωπο ή στον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής
προσφυγής.
Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αν, την κρίνει βάσιμη, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις
διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής καθώς και η προθεσμία και η
άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / Ειδική
Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)
Ταχ. Διεύθυνση: Kηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κωδικός: 11526

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2106931293/+30 2106931292/+30 2106931286
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ginimaria3@gmail.com

Φαξ: +30 2106994355

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.ypeka.gr
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
08/03/2013 (ηη/μμ/εεεε) - ID:2013-033891
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Παράρτημα Α

Πρόσθετες διευθύνσεις και σημεία επαφής

I) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες
Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____

Επίσημη επωνυμία: _____
Ταχ. Διεύθυνση: _____
Πόλη: _____

Ταχ. κωδικός: _____

Σημείο(α) επαφής: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Υπόψη: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ: _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) _____
II) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν τεχνικές προδιαγραφές και
συμπληρωματικά έγγραφα
Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____

Επίσημη επωνυμία: _____
Ταχ. Διεύθυνση: _____
Πόλη: _____

Ταχ. κωδικός: _____

Σημείο(α) επαφής: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Υπόψη: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ: _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) _____
III) Διευθύνσεις και σημεία επαφής για την αποστολή προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής
Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____

Επίσημη επωνυμία: _____
Ταχ. Διεύθυνση: _____
Πόλη: _____

Ταχ. κωδικός: _____

Σημείο(α) επαφής: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Υπόψη: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ: _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) _____

IV) Διεύθυνση της άλλης αναθέτουσας αρχής για λογαριασμό της οποίας προβαίνει στην αγορά η
αναθέτουσα αρχή
Επίσημη επωνυμία

_____

Ταχ. Διεύθυνση:

_____

Πόλη

_____

Χώρα

_____

Εθνικό αναγνωριστικό ( εάν είναι
γνωστό ): _____
Ταχ. κωδικός _____

-------------------- (Χρησιμοποιήστε το παράρτημα Α τμήμα IV όσες φορές είναι απαραίτητο) --------------------
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Παράρτημα Β

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή _____
Τμήμα αριθ : _____

Ονομασία : _____

1) Σύντομη περιγραφή:
_____

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
Κύριο λεξιλόγιο:
3) Ποσότητα ή έκταση:
_____
(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά) Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: _____

Νόμισμα:

ή
Εύρος: μεταξύ : _____

και: _____

Νόμισμα:

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση: (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση: ______ (ηη/μμ/εεεε)
5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
_____
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Παράρτημα Γ1 – Γενικές συμβάσεις

Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης
Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Αριθμός
κατηγορίας [1]

Αντικείμενο

1

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών

2

Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών [2], συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
θωρακισμένων οχημάτων και των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, εξαιρουμένης της
μεταφοράς ταχυδρομείου

3

Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, εξαιρούμενης της
μεταφοράς ταχυδρομείου

4

Χερσαία [3] και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου

5

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

6

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: a) Υπηρεσίες ασφαλίσεων b)Τραπεζικές και
επενδυτικές υπηρεσίες [4]

7

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

8

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης [5]

9

Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

10

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων

11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [6] και συναφείς υπηρεσίες

12

Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες
μηχανικού· υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου· συναφείς
υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών· υπηρεσίες τεχνικών
δοκιμών και αναλύσεων

13

Διαφημιστικές υπηρεσίες

14

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

15

Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

16

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων· υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς
υπηρεσίες

Αριθμός
κατηγορίας [7]

Αντικείμενο

17

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

18

Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

19

Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών

20

Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών

21

Νομικές υπηρεσίες

22

Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού [8]

23

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων
οχημάτων

24

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

25

Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

26

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες [9]

27

Λοιπές υπηρεσίες

1 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 20 και του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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2 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
3 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
4 Πλην των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων
ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και των υπηρεσιών που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται
επίσης τα εξής: υπηρεσίες που αποβλέπουν στην αγορά ή τη μίσθωση, ανεξαρτήτως χρηματοοικονομικών
μέσων, γης, κτιρίων ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών αυτών. Ωστόσο, οι
συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως, πριν ή μετά από τη σύμβαση αγοράς
ή μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην οδηγία.
5 Πλην των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εφόσον δεν υπάγονται στις υπηρεσίες των οποίων τα οφέλη
ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, με την προϋπόθεση
ότι η παρεχόμενη υπηρεσία αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.
6 Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συνδιαλλαγής.
7 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
8 Πλην των συμβάσεων απασχόλησης.
9 Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής προγραμμάτων από
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης εκπομπών.
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