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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60627-2011:TEXT:EL:HTML

GR-Αθήνα: Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα
2011/S 37-060627
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Υπηρεσίες
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)
Ιατρίδου 2 & Κηφισιάς 124
Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης (Ειδική Γραμματεία Υδάτων)
Υπόψη Μ. Μαντά, M. Χατζηγιάννη, Μ. Γκίνη, Ε. Ζέρβα
115 26 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο +30 2106931299 / 2106931254
E-mail: m.gini@prv.ypeka.gr, manta.maria4@yahoo.gr, e.zerva@kyy.minenv.gr
Φαξ +30 2106994355
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής http://www.ypeka.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων
για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα)
προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2)

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ)
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης Όχι

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή
"Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και
Θεσσαλίας, για την περίοδο 2011 - 2012".

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 1
Κύριος τόπος 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.

II.1.3)

Η προκήρυξη αφορά
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Δημόσια σύμβαση
II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (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 2011 – 2012
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)
90711500

II.1.7)

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT)
Ναι

II.1.8)

Κατανομή σε τμήματα
Όχι

II.1.9)

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Όχι

II.2)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 90 788,58 EUR

II.2.2)

Δικαιώματα προαίρεσης
Όχι

II.3)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Περίοδος σε μήνες: 20 (από την ανάθεση της σύμβασης)

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1)
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται
από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5 % επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης της σύμβασης (με
ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή 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) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με
την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή πρέπει να ισχύει
για διακόσιες σαράντα (240) ημέρες.Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης η οποία
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ανέρχεται στο 10 % της συνολικής Συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης υποβάλλεται
από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο
ης

τμηματικά, ήτοι κατά το 50 % μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων της 1 κολυμβητικής
περιόδου και το υπόλοιπο 50 % μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των τελικών παραδοτέων
της δεύτερης κολυμβητικής περιόδου του ανατιθέμενου έργου και του συνολικού έργου, από την αναθέτουσα
αρχή και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Ο ανάδοχος δύναται
να υποβάλλει εγγυητική επιστολή προκαταβολής ύψους 15 % της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισοπόσου
χορηγούμενης προκαταβολής.
III.1.2)

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου θα προκύψει από την οικονομική του προσφορά και δεν αναθεωρείται
καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης του. 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
συνδεόμενη 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: Οι λογαριασμού θα συντάσσονται διακριτά για κάθε
περιφέρεια αρμοδιότητας του αναδόχου. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε ευρώ μετά την υποβολή στην
διεύθυνση παρακολούθησης της ΕΓΥ των εγκεκριμένων λογαριασμών από την αρμόδια επιτροπή (ΕΠΠ), 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 ΦΠΑ ποσό του τιμολογίου του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο. Η
κατανομή της πληρωμής ανά κολυμβητική περίοδο και ανά περιφέρεια θα γίνει ως εξής:·με την έναρξη της 1ης
κολυμβητικής περιόδου ο ανάδοχος δύναται να λάβει προκαταβολή ύψους 15 % της συμβατικής αξίας χωρίς
ης

ΦΠΑ έναντι καταβολής ισοπόσου εγγυητικής επιστολής.·Στο τέλος της 1 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
ης

αναλογεί σε αυτές αφαιρουμένης της προκαταβολής. Με την έναρξη της 2 κολυμβητικής περιόδου ο ανάδοχος
δύναται να λάβει προκαταβολή ύψους 15 % της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι καταβολής ισοπόσου
ης

εγγυητικής επιστολής. Στο τέλος της 2 κολυμβητικής περιόδου μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των εκτελεσθεισών εργασιών (περιλαμβανομένου ανακεφαλαιωτικά και των 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.
III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
«Δεν εφαρμόζεται».

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης
Όχι

III.2)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την
εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
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Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο 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:
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών
υπηρεσιών. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 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 και κυρώσει τη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 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 (ΠΟΕ),η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ139/
Α/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ,
Β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, ως άνω, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου της ένωσης και το
ειδικό μέρος του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου,
β) όλα τα πρόσωπα της ένωσης να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 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 (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ139/Α/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν
από ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους, ωστόσο σε περίπτωση που επιλεγούν ως
ανάδοχοι του προκηρυσσόμενου έργου πρέπει να συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι κοινοπρακτούντες και τα μέλη των ενώσεων προσώπων ευθύνονται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως απέναντι
στην αναθέτουσα αρχή (Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τις συνολικές υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή της
ένωσης προσώπων που απορρέουν και σχετίζονται με την παροχή / εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών.Οι
ενώσεις προσώπων/συμπράξεις, στην περίπτωση που επιλεγούν ως ανάδοχοι και συστήσουν κοινοπραξία
υποχρεούνται να διατηρήσουν την ίδια σύνθεση συμμετεχόντων στην κοινοπραξία με εκείνη της προσφοράς
τους. 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.
III.2.2)

Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι
διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα
45, 46 και 47 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007):
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Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων Να έχουν μέσο κύκλο εργασιών στην παροχή
υπηρεσιών κατά την τελευταία τριετία (2008, 2009, 2010) τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογισμό της παρούσας
σύμβασης. Η απαίτηση αυτή πρέπει να καλύπτεται απ’ όλα τα μέλη σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας.
III.2.3)

Τεχνική ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τα
άρθρα 45, 46 και 47 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007):
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων
Οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, οργάνωση, δομή και μέσα, που
αποδεικνύονται με στοιχεία που καταθέτει. Αναλυτικότερα θα πρέπει:
— Να έχουν αντικείμενο απασχόλησης στις δειγματοληψίες και στις μικροβιολογικές αναλύσεις νερών,
τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία,
— Να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στις
μικροβιολογικές αναλύσεις νερού, το οποίο θα περιληφθεί στην "ομάδα έργου" του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς και θα μπορεί να ανταποκριθεί στην ποσότητα και στη συχνότητα των προς ανάλυση δειγμάτων.
Οι υπεύθυνοι δειγματοληψιών πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, οι δε δειγματολήπτες να είναι
κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα στη διενέργεια σχετικών δειγματοληψιών καθώς και στο χειρισμό κατάλληλων
μέσων (GPS) για τον προσδιορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων των υπό παρακολούθηση σημείων όπου
απαιτείται,
— 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) μικροσκόπιο,
στ) υδατόλουτρο.
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 (MLA) αυτής (ΠΔ 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 ΗΠ 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009)
και για τις μεθόδους ανάλυσης που περιγράφονται στην παράγραφο 4.4 του τεύχους τεχνικών δεδομένων
της παρούσας προκήρυξης. Η απαίτηση αυτή πρέπει να καλύπτεται χωριστά απ’ όλα τα μέλη σε περίπτωση
ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, καθώς και από άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία στηρίζονται
οι διαγωνιζόμενοι για την ενίσχυση της τεχνικής τους ικανότητας. Εκτός των ανωτέρω ελάχιστων κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής οι διαγωνιζόμενοι για να ενισχύσουν την ως άνω τεχνική τους 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).

III.2.4)

Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
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Όχι
III.3)

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

III.3.1)

Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη
Όχι

III.3.2)

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

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο

IV.2.2)

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
Όχι

IV.3)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή

IV.3.2)

Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση
Όχι

IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα 29.3.2011 - 15:00
Έγγραφα με πληρωμή
τιμή 40,00 EUR
Όροι και μέθοδος πληρωμής: Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παραλάβουν το τεύχος της διακήρυξης,
μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων,
που έχει έδρα στην Αθήνα, Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 και Κηφισίας 124, ΤΚ 115 26, τηλ.+30 2106931266 και φαξ
+30 2106994355, όλες τις εργάσιμες ημέρες (δευτέρα έως παρασκευή) και από 08:00 πμ έως 15:00 μμ. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι τις 29.3.2011. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους
ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται
να παραδώσει τα τεύχη εντός έξι (6) το πολύ ημερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης στην ταχυδρομική
υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους. Τα τεύχη
δημοπράτησης δίνονται με την καταβολή του ποσού των 40 EUR, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της προκήρυξης διαπιστώσουν
ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό
σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού, εντός δύο (2) ημερών από
της παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της
μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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IV.3.4)

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
5.4.2011 - 10:00

IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους

IV.3.6)

Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής
Ελληνικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε ημέρες 180 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών)

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 5.4.2011 - 10:00
Τόπος
Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, ΤΚ 115 26 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ/GREECE.
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Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών Ναι
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Όχι
VI.2)

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
Ναι
αναφορά του σχεδίου ή και του προγράμματος: Το έργο είναι ενταγμένο σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Απόφασεις
183519, 183513 / 15.11.2010 του ΕΠΠΕΡΑΑ στο ΠΔΕ (έργα 2010ΣΕ07580104, 2010ΣΕ07580100) και θα
χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη" (ΕΠΠΕΡΑΑ), με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

VI.3)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.4)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΥΠΕKA/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)
Ιατρίδου 2 & Kηφισίας 124
115 26 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
E-mail: m.gini@prv.ypeka.gr
Τηλέφωνο +30 2106931293
Διαδίκτυο: http:// www.ypeka.gr
Φαξ +30 2106994355

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: Ενστάσεις - προσφυγές μπορούν
να υποβληθούν μόνο εγγράφως και για τους λόγους που προβλέπονται από το ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/
Α/10-7-2007) όπως ισχύει και τα σχετικά άρθρα του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010). Α. Ένσταση χωρεί:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας που αντιστοιχεί στο μισό του διαστήματος που
μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης της περίληψης του τεύχους διαγωνισμού και της ημερομηνίας
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζόμενων των δύο παραπάνω ημερομηνιών.§
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Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού, θα αποφανθεί τελικώς, με απόφαση που θα εκδοθεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Κατά πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν στη συμμετοχή υποψηφίου ή της
νομιμότητας διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας που αρχίζει την ίδια ημέρα και λήγει την επόμενη
εργάσιμη.§ Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που θα
στρέφεται κατά της συμμετοχής υποψηφίου ή διαγωνιζομένου, πρέπει να κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον
ενιστάμενο, επί ποινή απορρίψεως της, σ' αυτόν κατά του οποίου θα στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της
υποβολής της.§ Η ένσταση θα εξετασθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η εισήγηση της
οποίας θα διαβιβασθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, τελικά θα αποφανθεί επ' αυτής.
3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών αφότου ο υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής.
4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών, όπως μνημονεύονται ειδικότερα στο αρθ. 15 παρ. 2 περ. δ του ΠΔ 118/2007,
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.ό Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, για
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου, ποσού ίσου
με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10 %) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης της σύμβασης, το ύψος του οποίου
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1 000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5 000) EUR. Μέχρι
την κατακύρωση της σύμβασης, οι υποβαλλόμενες ενστάσεις θα εξετάζονται από την επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων, η οποία θα εισηγείται σχετικά στην αναθέτουσα αρχή.ό Μετά την κατακύρωση της σύμβασης,
οι υποβαλλόμενες ενστάσεις θα εξετάζονται από την αναθέτουσα αρχή. Η σχετική απόφαση θα εκδίδεται
το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. ό Ενστάσεις που θα
υποβληθούν αναρμοδίως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην των αναφερόμενων παραπάνω, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.ό Σε κάθε περίπτωση, οι ενιστάμενοι θα λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής με μέριμνα της τελευταίας.Β. Κάθε υποψήφιος, 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).ό Πριν από την έναρξη της
διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, θα ασκηθεί υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών, αφότου
ο Ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
προσφυγή, η οποία θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στον θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της.ό
Η σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής θα εκδοθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την άσκηση της
προσφυγής, άλλως θα τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της.ό Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)
Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
115 26 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
E-mail: m.gini@prv.ypeka.gr
Τηλέφωνο +30 2106931293
Διαδίκτυο: http://www.ypeka.gr
Φαξ +30 2106994355
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