ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ( 3/2010/ Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.)
Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή
I.1. Επωνυμία, Διευθύνσεις και Σημείο (-α) Επαφής
Υ.Π.Ε.ΚΑ. / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
& Θορύβου / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 147
Πόλη: 112 51 ΑΘΗΝΑ
Χώρα: Ελλάδα
Σημείο επαφής: Ν. Καραμέρος
Τηλ./Fax: 210 8649967
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.karameros@dearth.minenv.gr
Τμήμα II: Αντικείμενο της Σύμβασης
II.1. Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι « Αξιολόγηση περιβαλλοντικού Θορύβου στο
πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα
Ηρακλείου Κρήτης και Χανίων » και ο τόπος της παροχής είναι η Αθήνα.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει :
α/ Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου με νέα μεθοδολογία επεξεργασίας
στοιχείων (τοπογραφικά ανάγλυφα, κυκλοφοριακά & πληθυσμιακά δεδομένα κλπ) βάσει
κατάλληλου λογισμικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, και
εφαρμογή αυτών στα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Ηρακλείου Κρήτης και Χανίων.
β/ Πρόγραμμα Ακουστικών Μετρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές αυτού.
γ/ Επεξεργασία στοιχείων έκθεσης πληθυσμού στον θόρυβο.
δ/ Σειρά προτάσεων για λήψη μέτρων αντιθορυβικής προστασίας (Σχέδια Δράσης), με
βάση την αξιολόγηση της έκθεσης του πληθυσμού στο θόρυβο, στις υπό μελέτη
περιοχές.
ε/ Προτάσεις προς εισαγωγή και καθιέρωση των νέων
ευρωπαϊκών δεικτών
αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου και νέων ορίων αυτών, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, καθώς και συμπληρωματικών δεικτών (όπου
κριθεί αναγκαίο).
στ/ Διερεύνηση και επιλογή βέλτιστου τρόπου εφαρμογής των προτάσεων λήψης
μέτρων αντιθορυβικής προστασίας (Σχέδια Δράσης) με αξιολόγηση κοινωνικών και
οικονομικών παραμέτρων, καθώς
και
σύνταξη
σχετικού
χρονοδιαγράμματος
εφαρμογής αυτών.
ζ/ Καθορισμός τρόπων σύνταξης ενιαίας έκθεσης της κατάστασης του ακουστικού
περιβάλλοντος στις υπό μελέτη περιοχές.
η/ Διερεύνηση και επιλογή βέλτιστης διαδικασίας παρουσίασης των στοιχείων και
ενημέρωσης του κοινού.
θ/ Προτάσεις για νέο νομικό πλαίσιο (όπου κριθεί αναγκαίο).
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε
τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ένα ευρώ και
εξήντα πέντε λεπτά ( 743.801,65 ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης ( 12 μήνες ).

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 14.876,03 ευρώ (€)
(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης
ανέρχεται σε 37.190,08 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης).
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.
3316/2005, και του άρθρου 5 του Τεχνικού Φακέλου του Έργου
3. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η
εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".
Τμήμα ΙΙΙ Β: 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο
άρθρο 20 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.2 του άρθρου 21
αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή
κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά
Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την
έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του
διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
στην κατηγορία μελέτης 10 (μελέτες συγκ/κων έργων), πτυχίο τάξεως Δ και άνω
στην κατηγορία μελέτης 27(περιβαλλοντικές μελέτες), πτυχίο τάξεως Γ και άνω.
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα
μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις
προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα
(κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις
δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του
Παραρτήματος IX Γ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και
να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά
το άρθρο 39 του Ν. 3316/2005, ως εξής:
1. για πτυχίο τάξεως Δ και κατηγορίες μελετών ( 10 & 27 ), τουλάχιστον 1
μελετητής δυναμικού 3 μονάδων (12- ετούς εμπειρίας ) , 1 μελετητής δυναμικού
2 μονάδων (8- ετούς εμπειρίας ), και 2 μελετητές δυναμικού 1 μονάδας
(4 - ετούς εμπειρίας), με συνολικό δυναμικό 7 μονάδων
2. για πτυχίο τάξεως Ε και κατηγορίες μελετών ( 10 & 27 ), τουλάχιστον 2 μελετητές
δυναμικού 3 μονάδων (12- ετούς εμπειρίας ) , 1 μελετητής
δυναμικού 2 μονάδων (8- ετούς εμπειρίας ), και 4 μελετητές δυναμικού 1
μονάδας (4 - ετούς εμπειρίας), με συνολικό δυναμικό 12 μονάδων
3. για πτυχίο τάξεως Γ και κατηγορίες μελετών ( 10 & 27) , τουλάχιστον 1 μελετητής
δυναμικού 3 μονάδων (12- ετούς εμπειρίας).
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3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2.
Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της
παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της
σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους
μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός
συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
ΤΜΗΜΑ IV
Α: Διαδικασία
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διεθνή διαδικασία και κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης
(βαρύτητα 35%)
2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β: Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 17. 9.2010,
έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα
ταχυδρομικής αποστολής κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 27. 9. 2010 και ώρα 10.00 π.μ., κατά την
οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα
έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον έξι ( 6 ) μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το Ν. 2522/97), κατατίθενται στην
Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι, στη Γεν. Δ/νση Περ/ντος – Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. – Τμήμα
Καταπολέμησης Θορύβου
από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές
πληροφορίες
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν
από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές
ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης
τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας έχει ήδη αποσταλεί στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 6.8.2010.
Αθήνα 6.8 .2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π.Ε.ΚΑ

Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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