ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΕΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Υπουργός Περιβάλλονοτς και Ενέργειας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν
4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχων για την εκπόνηση των κάτωθι έντεκα (11) μελετών:
Μελέτη 1: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους).
Μελέτη 3: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (μέρους) και
Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους)
Μελέτη 4: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Μελέτη 5: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων.
Μελέτη 6: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Μελέτη 7: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Αττικής και Βορείου Αιγαίου.
Μελέτη 8: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Μελέτη 9: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης.
Μελέτη 10: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Μελέτη 11: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 Περιφέρειας Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας (μέρους).
Προϊσταμένη Αρχή είναι ο Υπουργός ΠΕΝ, Διευθύνουσα Υπηρεσία η ΔΠΒΕΔΑ / Τμήμα Βιοποικιλότητας και
Προστατευόμενων Περιοχών (ΤΒΠΠ) του ΥΠΕΝ. Το ΤΒΠΠ διενεργεί τον σχετικό Διαγωνισμό.
Αντικείμενο της Σύμβασης και προεκτιμώμενη αμοιβή - Διάρκεια
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το συγκεκριμένο έργο αφορά τη σύνταξη ΕΠΜ για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη χώρα, με
στόχο τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων αυτών περιοχών (παραγωγή ΠΔ) καθώς και τη σύνταξη Σχεδίων
Διαχείρισης για τις ίδιες περιοχές. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 30 μήνες.
(CPV 90712000 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός)
Προεκτιμώμενη αμοιβή
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 12.049.319,04 € χωρίς ΦΠΑ (14.941.155,61 € με ΦΠΑ 24%) και
επιμερίζεται στις ακόλουθες επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%):
1.120.680,94 € για τη Μελέτη 1
1.092.020,56 € για τη Μελέτη 5
1.041.109,31 € για τη Μελέτη 9..
1.033.505,41 € για τη Μελέτη 2
965.377,77 € για τη Μελέτη 6
1.140.686,60 € για τη Μελέτη 10
988.296,52 € για τη Μελέτη 3
1.022.677,24 € για τη Μελέτη 7
1.021.436,23 € για τη Μελέτη 11
1.134.622,52 € για τη Μελέτη 4
1.488.905,94 € για τη Μελέτη 8
Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες
Από κάθε διαγωνιζόμενο απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (εγγυητική
προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι:
22.414 € για τη Μελέτη 1
21.841 € για τη Μελέτη 5
20.671 € για τη Μελέτη 2
19.308 € για τη Μελέτη 6
19.766 € για τη Μελέτη 3
20.454 € για τη Μελέτη 7
22.693 € για τη Μελέτη 4
29.779 € για τη Μελέτη 8

επιστολή) ύψους 2% επί της
20.823 € για τη Μελέτη 9..
22.814 € για τη Μελέτη 10
20.429 € για τη Μελέτη 11

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό
5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.
Χρηματοδότηση και πληρωμή.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,
περιόδου 2014-2020 (MIS 5001198 και MIS 5001223) και οι συμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από τη ΣΑ «Ε2751»
(κωδικοί εναρίθμου 2016ΣΕ27510033 και 2016ΣΕ27510034). Το έργο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με εθνική συμμετοχή (ΠΔΕ).
Υποβολή προσφορών
Η κατάθεση των προσφορών στον διαγωνισμό θα γίνει στο Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών
του ΥΠΕΝ, στην οδό Πατησίων 147, Αθήνα, ΤΚ 112 51, 3ος όροφος, τηλ: 2108642476, φαξ 2108662024, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο τεύχος της Προκήρυξης. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών
ορίζεται η 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.π.μ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
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Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών και τα οποία 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.
Για τους εγγεγραμμένους στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών και Εταιριών Μελετών απαιτείται η κατηγορία πτυχίου 27
«Περιβαλλοντικές μελέτες» και η καλούμενη τάξη πτυχίου Ε, ή Δ.
Οι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, απαιτείται να διαθέτουν στελεχικό δυναμικό με εμπειρία
σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών και κατ ελάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας, έναν (1) μελετητή 8ετούς
εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας.
Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλλει προσφορά για μία ή/και περισσότερες από τις ανωτέρω
προκηρυσσόμενες μελέτες.
Επί ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται, στέλεχος που έχει δηλωθεί ονομαστικά στο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό
μιας σύμβασης, να δηλώνεται ονομαστικά και στο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό σε άλλη σύμβαση, από τον ίδιο ή
άλλον διαγωνιζόμενο.
Ανάδοχος που έχει υποβάλει προσφορά για την ανάληψη της μελέτης «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της
εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000», που σχετίζεται με
τα παρόντα έργα αποκλείεται λόγω σύγκρουσης συμφερόντων (ύπαρξη σύγχυσης των ιδιοτήτων ελεγχόμενου και
ελέγχοντος) από τον διαγωνισμό των παρόντων μελετών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τα μέλη του Αναδόχου
σχήματος.
Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οφείλει να διαθέτει,
επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική τεχνική
ικανότητα αποδεικνύεται:
α) από την εκπόνηση πέντε (5) παρόμοιων με την υπό ανάθεση συμβάσεων, οι οποίες εκτελέσθηκαν από το
υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά την τελευταία 20ετία. Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται:
1. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, του άρθρου 6, του Ν 3937/2011 (άρθ. 21 του Ν.1650/86),
2. Οι Μελέτες - Ειδικές εκθέσεις του άρθρου 6, παρ. 1β του Ν. 3937/2011,
3. Τα Σχέδια Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, του άρθρου 4, του Ν. 3937/2011 (παλιά αρθ. 18-21 του
Ν.1650 & άρθ. 15-16 του Ν. 2742/1999),
4. Τα Σχέδια Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε λοιπές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντάχθηκαν με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ,
5. Μελέτες/υπηρεσίες με αντικείμενο την αξιολόγηση περιοχών ως προς τη δυνατότητα χαρακτηρισμού τους ως
προστατευτέων και την ένταξή τους στο δίκτυο Natura 2000
6. Οι Μελέτες/υπηρεσίες εποπτείας ειδών και τύπων οικοτόπων ή/και υπηρεσίες συντονισμού
μελετών/υπηρεσιών εποπτείας ειδών και τύπων οικοτόπων.
β) από τη διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα
μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:
 Έναν συντονιστή με 20ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, με
ειδίκευση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, με εμπειρία σε αντίστοιχες υπηρεσίες
συντονιστή έργου σε πέντε (5) τουλάχιστον οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις, εκ των οποίων οι δύο (2)
τουλάχιστον να ήταν παρόμοιας φύσης και με αποδεδειγμένη συμμετοχή σε πέντε (5) συμβάσειςπαρόμοιας
φύσης εντός της τελευταίας εικοσαετίας.
 Έναν επιστήμονα ΠΕ, ως Βοηθό Συντονιστή του έργου, με ειδίκευση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης
του περιβάλλοντος και με 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική ενασχόληση σε θέματα προστασίας και
διαχείρισης του περιβάλλοντος
 Έναν ειδικό επιστήμονα ΠΕ, με 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική ενασχόληση και με αποδεδειγμένη
εμπειρία στην εκπόνηση ή συμμετοχή σε τρεις (3) συμβάσεις με αντικείμενο τη χλωρίδα ή/και τους τύπους
οικοτόπων και οι οποίες ολοκληρώθηκαν από 1.1.2000 έως σήμερα.
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 Έναν ειδικό επιστήμονα ΠΕ, με 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική ενασχόληση και με αποδεδειγμένη εμπειρία
στην εκπόνηση ή συμμετοχή σε τρεις (3) συμβάσεις με αντικείμενο την ορνιθοπανίδα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν
από 1.1.2000 έως σήμερα.
 Έναν ειδικό επιστήμονα ΠΕ, με 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική ενασχόληση και με αποδεδειγμένη εμπειρία
στην εκπόνηση ή συμμετοχή σε τρεις συμβάσεις με αντικείμενο την πανίδα (εκτός από ορνιθοπανίδα), οι οποίες
ολοκληρώθηκαν από 1.1.2000 έως σήμερα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
O διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής:
Παραλαβή τευχών
Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται, σε ηλεκτρονική μορφή, από το ΤΒΠΠ του ΥΠΕΝ,
στην οδό Πατησίων 147, Αθήνα, ΤΚ 112 51. Πληροφορίες: τηλ.: 210-8642276, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα ίδια τεύχη θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr) ενότητα «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ», υποενότητα
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ».
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον “φάκελο του έργου” που βρίσκεται στα γραφεία της υπηρεσίας
μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών δηλαδή μέχρι τις 02/11/2017.
Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα
τεύχη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας ερωτήσεις γραπτώς και εγκαίρως, ήτοι έως τη 06/11/2017, στην υπηρεσία που
διεξάγει τον διαγωνισμό, ή επισκέπτοντάς τη, ύστερα από συνεννόηση, για να εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη
σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο.
Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης.
Προδικαστική προσφυγή κατά της Προκήρυξης μπορεί να υποβάλλεται 15 μέρες μετά τη δημοσίευσή της στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.
στις 03/10/2017.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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