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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Λήψη
Υπηρεσιών Συμβούλου Σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της
εκμετάλλευσης των Σμυριδωρυχείων Νάξου για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4014/2011»

To Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του
ΥΠΑΠΕΝ, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου σύνταξης Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των Σμυριδωρυχείων Νάξου, καθώς και Τεχνικής
Μελέτης Εκμετάλλευσης (ΤΜΕ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι τη Παρασκευή 12-06-2015 και
ώρα 14:30 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΣΕΠΔΕΜ (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 3ος
όροφος) κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΩΝ ΝΑΞΟΥ» που θα συνοδεύεται από
αίτηση συμμετοχής στην υπόψη διαδικασία. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει :
1.Κλειστό υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Ανάδοχου στην οποία θα
προσδιορίζεται με σαφήνεια το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν καθώς
και του ΦΠΑ (στο συνολικό ποσό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται η παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43Α/1995), καθώς και οι λοιπές
κρατήσεις που προβλέπονται για πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
κράτηση 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).
Στην οικονομική προσφορά πρέπει, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύονται σε
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς, εκτός των άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 68 του
Ν.3863/2010, τα εξής :
α) Ο αριθμός και οι ειδικότητες των μελών της επιστημονικής ομάδας έργου του υποψηφίου
Αναδόχου σύνταξης της μελέτης.
β) Οι ανθρωποώρες εργασίας που θα απαιτηθούν ανά ειδικότητα και το κόστος
ανθρωποώρας.
γ) Το ύψος και η ανάλυση του προϋπολογισμένου κόστους των υπηρεσιών του έργου που
αφορά συνολικά τις πάσης φύσεως εργασίες που απαιτούνται για τη σύνταξη της μελέτης .

δ) Κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο σχετικό με την υλοποίηση της μελέτης, σύμφωνα με την
κρίση του υποψηφίου Αναδόχου
2.Κλειστό υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας, τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της κείμενης περιβαλλοντικής και
μεταλλευτικής νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων εφαρμογής της.
Τα κριτήρια για την απευθείας ανάθεση μεταξύ των προσφορών είναι:
α) Κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα
πρόσκληση και στην Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ οικ.164/11.5.2015, η
οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ειδικότερα, θα
εφαρμοστούν τα ακόλουθα τεχνικά κριτήρια, επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου από τη
διαδικασία στην περίπτωση που δεν πληρούνται:
α.1) Η εμπειρία της επιστημονικής ομάδας έργου του υποψηφίου Αναδόχου σε σύνταξη
αθροιστικά των ακόλουθων μελετών: ΜΠΕ και ΤΜΕ επιφανειακών και υπόγειων μεταλλείων
μεταλλευτικών ορυκτών, κατά τα οριζόμενα στον ν.4014/11, στον ΚΜΛΕ και στον
Μεταλλευτικό Κώδικα.
α.2) Η επάρκεια της επιστημονικής ομάδας του υποψηφίου με την προτεινόμενη σύνθεσή της
για την υπογραφή ΤΜΕ και ΜΠΕ μεταλλείων αποδεικνυόμενη με αντίγραφα μελετητικών
πτυχίων, πτυχία, διπλώματα, εγγραφές στα μητρώα μελετητών, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ κλπ.
α.3) Η τεχνική-επιστημονική αρτιότητα και πληρότητα της επιστημονικής μεθοδολογίας
υλοποίησης του έργου, όπως αυτή θα αναλυθεί από τον υποψήφιο στο φάκελο Τεχνικής
Προσφοράς.
Στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια, δεν εξετάζεται
περαιτέρω η προσφορά στο οικονομικό της τμήμα.

β) Εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω υπό στοιχείο (α) τεχνικά κριτήρια, επιλέγεται η
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται σε 10.000€ ευρώ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ και θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, έργο 2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ
075/8.
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο τυπικός έλεγχος πληρότητας θα πραγματοποιηθεί στις
15-06-2015, ημέρα Δευτερά και ώρα 13.00 στα γραφεία του ΣΕΠΔΕΜ (Λ. Κηφισίας 1-3 Αθήνα
3ος όροφος). Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από επιτροπή επιθεωρητών περιβάλλοντος και
μεταλλείων που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Θα αξιολογηθούν καταρχήν οι τεχνικές
προτάσεις και ακολούθως οι Οικονομικές Προσφορές και εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω
υπό στοιχείο (α) τεχνικά κριτήρια θα επιλέγει η χαμηλότερη προσφορά εντός του εκτιμώμενου
προϋπολογισμού. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής ο επιλεγμένος Ανάδοχος θα
κληθεί να υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το ΣΕΠΔΕΜ.
Παραδοτέα/Χρονοδιάγραμμα/Πληρωμή :
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί να αναλάβει την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και της Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης για την αδειοδότηση της μεταλλευτικής
δραστηριότητας στα ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΑ ΝΑΞΟΥ, εντός του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου
Σμύριδας Νάξου, στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Στο πλαίσιο των ως άνω ΤΜΕ και ΜΠΕ, προβλέπονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

- Ενημέρωση, με τον Κύριο του Έργου αρμόδιο για την παρακολούθηση της
προόδου των εν λόγω μελετών.
τοπικό και κεντρικό επίπεδο.
προκύψουν.
κείμενη νομοθεσία και τις απαιτήσεις της αρχής αδειοδότησης.
με κατάλληλη ενημέρωση του Κυρίου του Έργου, έως την οριστική έγκριση των
Περιβαλλοντικών Όρων και κατόπιν αυτής έως την έγκριση Τεχνικής Μελέτης.
Και τα Παραδοτέα περιλαμβάνουν:
• πέντε (5) έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα της ΤΜΕ και
• πέντε (5) έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα της ΜΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του
Παραρτήματος του Σχεδίου Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων, (ΣΔΑ).
Ο συνολικός χρόνος για την προετοιμασία των εν λόγω ΤΜΕ & ΜΠΕ, από την ημερομηνία
ανάθεσης της σχετικής σύμβασης και μετά από την ολοκλήρωση της διάθεσης των
διαθέσιμων στοιχείων εκτιμάται σε, τέσσερις (4) μήνες.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
έργου από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής του έργου που θα ορισθεί με
σχετική Απόφαση.
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι υπάρχει πλημμελής
υλοποίηση τότε μετά την εισήγηση της, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να περικόψει
ποσοστό μέχρι και 30% της αποζημίωσης ή και να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση
γενικής μη συμμόρφωσης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ
Γεωργία Κοτίνη
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