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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«Κατάρτιση ταυτοτήτων υδάτων κολύµβησης της Ελλάδας,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ»
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσηµη επωνυµία: Υ.Π.Ε.Κ.Α./ ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ (ΕΓΥ)
Ταχ. διεύθυνση: ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ 2 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κώδικας: 11526
Σηµείο (-α) επαφής:

Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α

Τηλ.: 210 6931-288, 210 6931 293, 210 69 31 250

Υπόψη: Ε. Τηλιγάδα
Ε. Ζέρβα
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: e.tiligadas@kyy.minenv.gr, Φαξ: 210 6994-355
e.zerva@kyy.minenv.gr
∆ιεύθυνση / διευθύνσεις διαδικτύου (εφόσον υπάρχουν)
Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα (URL):
∆ιεύθυνση του προφίλ του αγοραστή (URL):
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από:
Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο (-α) επαφής
Άλλη: συµπληρώστε το παράρτηµα Α.Ι
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
Άλλο: συµπληρώστε το παράρτηµα Α.ΙΙ
Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο (-α)
επαφής
Άλλο: συµπληρώστε το παράρτηµα Α.ΙΙΙ
I.2) ΕΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(-ΕΣ) ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(-ΕΣ)
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή οµοσπονδιακή
Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες
αρχή,
Άµυνα
συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών ή
∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια
τοπικών
Περιβάλλον
τους παραρτηµάτων
Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές υποθέσεις
Εθνική ή οµοσπονδιακή Υπηρεσία/Γραφείο
Υγεία
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Στέγαση και υποδοµές κοινής ωφέλειας
Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία/Γραφείο
Κοινωνική προστασία
Οργανισµός δηµοσίου δικαίου
Αναψυχή, πολιτισµός και θρησκεία
Ευρωπαϊκό θεσµικό όργανο / οργανισµός ή
Εκπαίδευση
διεθνής
Άλλο (να
οργανισµός
προσδιοριστεί)_____________________________
Άλλο (να
προσδιοριστεί)_______________________
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Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ µέρους άλλων αρχών ανάθεσης
όχι

ναι

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή
«Κατάρτιση ταυτοτήτων υδάτων κολύµβησης της Ελλάδας, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ»
ΙΙ.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
(Επιλέξτε µόνο µία κατηγορία - προµήθειες ή υπηρεσίες - ή οποία αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριµένο
αντικείµενο της Σύµβασής σας ή στις αγορές)
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.
(α)

Έργα (β)

Προµήθειες (γ)

Εκτέλεση

Αγορά

Σχεδιασµός και Εκτέλεση

Χρηµατοδοτική µίσθωση

Πραγµατοποίηση, µε
οποιαδήποτε µέσα, έργου, που
ανταποκρίνεται σε επακριβώς
οριζόµενες από τις αναθέτουσες
αρχές ανάγκες

Ενοικίαση

Κύριος τόπος των έργων

Κύριος τόπος παράδοσης

Υπηρεσίες

Κατηγορία
Αριθ. 12

υπηρεσίας:

Μίσθωση πώληση
Συνδυασµός αυτών
Κύριος τόπος παροχής

__________________________________ ___________________________
__
__

Αθήνα
Κωδικός NUTS

GR 300

Κωδικός NUTS

Κωδικός NUTS
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά
∆ηµόσια Σύµβαση
(∆ΣΑ)

Τη δηµιουργία ενός δυναµικού συστήµατος αγορών

Τη θέσπιση συµφωνίας πλαισίου
ΙΙ.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
∆ιάρκεια της συµφωνίας πλαισίου:
∆ιάρκεια σε έτη:
ή µήνες:
Αιτιολόγηση για συµφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:
_____________________________________________________________________
Εκτιµώµενη συνολική αξία των αγορών καθ΄ όλη τη διάρκεια της συµφωνίας πλαισίου (εφόσον χρειάζεται,
σε αριθµούς µόνο):
Εκτιµώµενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. ________________
Ή εύρος: µεταξύ ____________

και

_____________

Νόµισµα:

_____________
Νόµισµα:

_____________
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Συχνότητα των συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν (εφόσον είναι γνωστή) _____________
ΙΙ.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή της αγοράς (των αγορών)
Στην παρούσα σύµβαση παροχής υπηρεσιών περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
H κατάρτιση των µητρώων ταυτοτήτων των ακτών κολύµβησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου
6 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Στόχος του µητρώου ταυτοτήτων (beach profiles) είναι η περιγραφή και
παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των υδάτων, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που
ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητά τους και η αξιολόγηση του µεγέθους των επιπτώσεων. Το
µητρώο ταυτοτήτων των κολυµβητικών υδάτων θα συνταχθεί για το σύνολο των ακτών στις οποίες
εφαρµόζεται το πρόγραµµα παρακολούθησης, ενώ γειτονικά σηµεία παρακολούθησης που ανήκουν
στην ίδια λεκάνη απορροής, και βρίσκονται σε συνεχόµενα ύδατα θα οµαδοποιηθούν και θα
καταρτίζεται µια ταυτότητα για το σύνολο των σηµείων.
ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρµόζεται)
Κύριο αντικείµενο
71320000-7
Πρόσθετο(-α)
αντικείµενο(-α)
II.1.7) Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις
όχι
(Government Procurement Agreement)
ΙΙ.1.8) Κατανοµή σε τµήµατα (για πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα,
όχι
Να χρησιµοποιηθεί το παράρτηµα Β τόσες φορές όσα είναι τα τµήµατα)
Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές (να επιλεγεί ένα µόνο κουτί):
ένα τµήµα
Ένα ή περισσότερα τµήµατα

ναι
ναι

όλα τα τµήµατα

ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
ναι όχι
ΙΙ. 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων και των δικαιωµάτων
προαίρεσης, εφόσον υπάρχουν)
Εάν είναι γνωστή, εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ (αν εφαρµόζεται, µόνο σε αριθµούς): 890.000
Νόµισµα: Ευρώ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να προσφύγει στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση για την
εκτέλεση συµπληρωµατικών υπηρεσιών που δεν περιλαµβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα
µελέτη µε τον ίδιο Ανάδοχο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνον εάν συντρέχουν σωρευτικά οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
Ή εύρος: µεταξύ _______________ και _______________
ΙΙ.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης (εφόσον εφαρµόζεται)

Νόµισµα:__________
ναι
όχι

Εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραµµα άσκησης αυτών των δικαιωµάτων προαίρεσης:
σε µήνες:
ή σε ηµέρες:
(από την ανάθεση της σύµβασης)
Αριθµός ενδεχόµενων ανανεώσεων (εφόσον εφαρµόζεται):
ή εύρος: µεταξύ
και:
Εάν είναι γνωστό, στην περίπτωση ανανεώσιµων συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόµενο χρονικό
πλαίσιο για διαδοχικές συµβάσεις:
σε µήνες:

ή ηµέρες:

(από την ανάθεση της σύµβασης )
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ΙΙ.3) ∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία εκτέλεσης
∆ιάρκεια σε µήνες: 10 µήνες καθαρού χρόνου παροχής υπηρεσιών από την υπογραφή της σύµβασης
ή ηµέρες:
Ή Έναρξη

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

Πέρας

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΙΙΙ.1.1)Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται (κατά περίπτωση):
- 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 (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσού 44.500 ευρώ.
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
∆ηµοσίων 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.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνοµα όλων
των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της ισχύος της
προσφοράς που ζητά η προκήρυξη, δηλαδή πρέπει να ισχύει για διακόσιες δέκα (210) ηµέρες. Σε
περίπτωση Ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο
όνοµα όλων των µελών της Ένωσης.
- Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής των όρων της Σύµβασης ανέρχεται στο 15% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση προκαταβολής υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την
υπογραφή της Σύµβασης και επιστρέφεται σε αυτόν µετά την έγκριση και παραλαβή από τη ∆ιεύθυνση
Παρακολούθησης της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) της Ενδιάµεσης Έκθεσης που
προβλέπεται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων της παρούσας ∆ιακήρυξης.
- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης ανέρχεται στο 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την
υπογραφή της Σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των τελικών παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς
διατάξεις
Το έργο είναι ενταγµένο σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Απόφαση 182767/14-10-2010 του ΕΠΠΕΡΑΑ στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (έργο 2010ΣΕ07580092) και θα χρηµατοδοτηθεί από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), µε συγχρηµατοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση 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.
Οι πληρωµές θα πραγµατοποιούνται µετά την υποβολή στην ∆ιεύθυνση Παρακολούθησης της
Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του εγκεκριµένου λογαριασµού από την αρµόδια Επιτροπή
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Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, του τιµολογίου του αναδόχου και των παραστατικών
πληρωµής των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ως εξής:
Ποσοστό ύψους 15% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ, θα καταβληθεί ως
προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Ποσοστό ύψους 25% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µετά την
ολοκλήρωση της 1ης φάσης του έργου, της κατάθεσης του σχετικού παραδοτέου από τον ανάδοχο
(Ενδιάµεση Έκθεση), την θετική εισήγηση αυτού από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου και την έγκρισή του από την ∆/νση Παρακολούθησης της Ειδικής
Γραµµατείας Υδάτων. Στη φάση αυτή επιστρέφεται και η εγγυητική επιστολή της προκαταβολής.
Ποσοστό ύψους 55% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µετά την
ολοκλήρωση της 2ης φάσης του έργου, της κατάθεσης του σχετικού παραδοτέου από τον ανάδοχο
(Τελική Έκθεση), την θετική εισήγηση αυτού από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου και την έγκρισή του από την ∆/νση Παρακολούθησης της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων.
Το υπολειπόµενο ποσό µέχρι την εξόφληση του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα
καταβληθεί µετά την έγκριση όλων των παραδοτέων από την ∆/νση Παρακολούθησης της Ειδικής
Γραµµατείας Υδάτων και την οριστική παραλαβή του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή.
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 Αναθέτουσα Αρχή. Από κάθε τιµολόγιο
του Αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τους εκάστοτε νόµους
και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η αµοιβή του Αναδόχου δεν αναθεωρείται καθ' όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του.
III.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύµβαση
«∆εν εφαρµόζεται».
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης (κατά περίπτωση):
ναι όχι
Εάν ναι, περιγραφή των ειδικών όρων:
___________________________________________________________________________________________
_________
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων σχετικά
µε την εγγραφή τους σε επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
∆ικαίωµα 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 ∆ηµοσίων 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε),η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ139/Α/2706-97) σε ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε
Β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, ως άνω, που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, µε τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) στην Προσφορά να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε)
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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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία
κυρώθηκε από τη Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ139/Α/27-06-97) σε ή σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν από ορισµένη νοµική µορφή για την
υποβολή της Προσφοράς τους.
Οι κοινοπρακτούντες και τα µέλη των Ενώσεων προσώπων ευθύνονται εις ολόκληρον και
αλληλεγγύως απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή (Ειδική Γραµµατεία Υδάτων/Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής) για τις συνολικές υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή της Ένωσης
προσώπων που απορρέουν και σχετίζονται µε την παροχή / εκτέλεση των ζητούµενων υπηρεσιών.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισµού τους από τις περαιτέρω διαδικασίες του
διαγωνισµού σε περίπτωση µη προσκόµισης αυτών, ήτοι:
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5.1 και στο Υπόδειγµα 1
του Παραρτήµατος Α της παρούσας.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος:
δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το κύριο επάγγελµά τους κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού,
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού.
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα
στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ.
1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L
358 της 31.12.1998, σελ. 2).
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007.
δεν καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την
επαγγελµατική διαγωγή τους.
δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε
µέσο από την αναθέτουσα αρχή.
δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π∆ 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες
αυτές.
αναλαµβάνει την υποχρέωση εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης για την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού, εφόσον η κατακύρωση
πρόκειται να γίνει σε αυτόν, να προσκοµίσει στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ όλα τα
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4.

5.

6.

7.

8.
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δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού και τα οποία αποδεικνύουν
τα άνωθεν δηλωθέντα.
Ακριβές αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται από τον
υποψήφιο ανάδοχο:
ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των
οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση.
ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών.
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
ότι συµµετέχει σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΕΚΑ/Ε.Γ.Υ.) για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού.
Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του υποψηφίου
αναδόχου προσφέροντος µε το οποίο:
α. Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση ένωσης εταιριών εγκρίνεται η συµµετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισµό και η
σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες - µέλη της ένωσης µε σχετική απόφαση του διοικούντος
οργάνου εκάστης εταιρείας/νοµικού προσώπου.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο.
β. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο (ή άτοµα) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, να καταθέσει την
προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του
διαγωνισµού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
Για υποψήφιους – νοµικά πρόσωπα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα, εν ισχύ
κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία προκύπτει ποιοι
δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους (κωδικοποιηµένο καταστατικό ή ΦΕΚ
εκπροσώπησης, κ.λπ.).
Για υποψήφιους αναδόχους που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, συµφωνητικό
συνεργασίας των µελών τους, φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε το οποίο (κατ’ ελάχιστον):
• δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση
του συγκεκριµένου έργου,
• ορίζεται το µέλος που αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας - ένωσης για την
υλοποίηση του έργου (leader),
• ορίζεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο
θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου,
• ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό,
την υπογραφή της προσφοράς, και εν τη γένει εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών στην παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών και στην εκπόνηση µελετών κατά την τελευταία τριετία (2007, 2008,
2009), συνοδευόµενη από αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. αντίγραφα ισολογισµών στην περίπτωση
υποχρεωτικής δηµοσίευσης ισολογισµών, εκκαθαριστικά σηµειώµατα κ.λπ.).
Κατάλογο µε έργα παρόµοιων απαιτήσεων που εκτελέστηκαν, κατά την τελευταία πενταετία
(Οκτώβριος του 2005 έως σήµερα), από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη
διαγωνιζόµενης ένωσης ή κοινοπραξίας, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά/αποδεικτικά καλής
εκτέλεσης, ως εξής:
- Εάν ο εργοδότης είναι δηµόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται πιστοποιητικό
που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρµόδια δηµόσια αρχή. Εναλλακτικά σε περίπτωση µη
διαθεσιµότητας πιστοποιητικού ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση και
σχετικά έγγραφα όπως τιµολόγια, κ.λπ.
- Εάν ο εργοδότης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται, είτε βεβαίωση που
συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου περί της έντεχνης,
επιτυχούς και αποτελεσµατικής εκπόνησης της σύµβασης.
Εάν ο Ανάδοχος συµµετείχε µε άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων, πρέπει να δηλώσει το
ποσοστό συµµετοχής του σ' αυτά.
Κατάλογο µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα του απαιτούµενου
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εξειδικευµένου προσωπικού.
10. Βιογραφικά σηµειώµατα του ζητούµενου εξειδικευµένου προσωπικού, συνοδευόµενα από
αντίγραφα των τίτλων σπουδών και υπεύθυνες δηλώσεις έκαστου ατόµου περί του αληθούς των
υποβαλλόµενων ως άνω- στοιχείων.
Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόµενοι ενισχύουν την τεχνική τους ικανότητα στηριζόµενοι στις
δυνατότητες άλλων νοµικών ή φυσικών προσώπων, που τίθενται στη διάθεσή τους για την εκτέλεση
της σύµβασης, χωρίς να διατηρούν µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής, θα πρέπει να
υποβάλουν είτε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο, είτε υπεύθυνη
δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο, στην οποία (απόφαση ή δήλωση) θα αναφέρονται η
γνώση των όρων του διαγωνισµού, η αποδοχή της συνεργασίας µε τον διαγωνιζόµενο (µεµονωµένο η
ένωση ή Κοινοπραξία), τα συγκεκριµένα µέσα που δανείζονται στον διαγωνιζόµενο (εµπειρία ή/και
προσωπικό) και η διαθεσιµότητα αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύµβαση.
11. Αντίγραφα των εν ισχύ πιστοποιητικών εφαρµογής του προτύπου ISO 9001 (ή ισοδύναµου).
ΙΙΙ.2.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 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 Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64
Α/16-3-2007):

ΙΙΙ.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 Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64
Α/16-3-2007):

Ελάχιστο(-α)
επίπεδο(-α)
ενδεχοµένως
απαιτούµενων προσόντων (κατά περίπτωση):
Να έχουν µέσο κύκλο εργασιών στην
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και
στην εκπόνηση µελετών κατά την τελευταία
τριετία (2007, 2008, 2009) µεγαλύτερο από
το διπλάσιο του προϋπολογισµού της
παρούσας σύµβασης. Η απαίτηση αυτή
πρέπει να καλύπτεται απ’ όλα τα µέλη σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας.
Ελάχιστο(-α)
επίπεδο(-α)
ενδεχοµένως
απαιτούµενων προσόντων (κατά περίπτωση):
Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς, κατά την
τελευταία πενταετία (από τον Οκτώβριο του
2005 έως σήµερα), τουλάχιστον ένα έργο
παρόµοιων απαιτήσεων, αµοιβής ίσης ή
µεγαλύτερης
του
προϋπολογισµού
της
παρούσας σύµβασης. Ως έργα παρόµοιων
απαιτήσεων νοούνται έργα µε υψηλές
απαιτήσεις
διαχείρισης
πολυπληθούς
ανθρώπινου δυναµικού σε στενά χρονικά όρια.
- Να διαθέτουν το παρακάτω εξειδικευµένο
προσωπικό που θα περιληφθεί αντίστοιχα και
στην «οµάδα έργου» του Φακέλου Τεχνικής
Προσφοράς:
1.
Πολιτικό
Μηχανικό,
δωδεκαετούς
τουλάχιστον εµπειρίας στην εκπόνηση µελετών
και
στην
παροχή
υπηρεσιών
έργων
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
2. Χηµικό Μηχανικό, δωδεκαετούς τουλάχιστον
εµπειρίας στην εκπόνηση µελετών και στην
παροχή υπηρεσιών έργων αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας.
3. Βιολόγο δωδεκαετούς τουλάχιστον εµπειρίας
στην εκπόνηση µελετών και στην παροχή
υπηρεσιών σε θέµατα υδάτινων σωµάτων.
4.Μηχανικό
Πληροφορικής
δωδεκαετούς
τουλάχιστον
εµπειρίας
σε
συστήµατα
πληροφορικής και σε εφαρµογές βάσεων
δεδοµένων.
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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 αποδεικνύεται µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου
(προκειµένου για νοµικό πρόσωπο) ή
υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου για φυσικό
πρόσωπο.
•

ΙΙΙ.2.5)
ναι όχι
Η

Παραχωρούµενες
σύµβαση

ανατίθεται

κατ’

Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας: Όλοι
οι διαγωνιζόµενοι να λειτουργούν και να
είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναµο. Η
απαίτηση αυτή πρέπει να καλύπτεται απ’
όλα τα µέλη σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας, καθώς και από άλλα νοµικά
ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία στηρίζονται
οι διαγωνιζόµενοι για την ενίσχυση της
τεχνικής τους ικανότητας.

αποκλειστικότητα
αποκλειστικά

συµβάσεις
σε

(κατά

προστατευόµενα

περίπτωση)
εργαστήρια

Η εκτέλεση της σύµβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενων θέσεων απασχόλησης
ΙΙΙ.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη
ναι
όχι
Εάν ναι, αναφέρετε τις σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις
___________________________________________________________________________________________
_________
ΙΙΙ.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα ονόµατα
όχι
και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβασης

ναι

ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΙV.1.1) Είδος της διαδικασίας
Ανοικτή
Κλειστή
Επισπευσµένη κλειστή
Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσµένης κλειστής διαδικασίας:
_________________________________________________________________
Μη διαπραγµατεύσιµη
Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί
ναι όχι
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Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των οικονοµικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί, στο πλαίσιο
του τµήµατος VI.3(Πρόσθετες πληροφορίες)
Επισπευσµένη µε διαπραγµάτευση
Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσµένης διαδικασίας µε
διαπραγµάτευση:
__________________________________________________________________
Ανταγωνιστικός διάλογος
IV.1.2) Περιορισµοί ως προς τον αριθµό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλλουν 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) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
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ΙV.1.2) Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης (σηµειώστε το (τα) σχετικό(ά) κουτί(-ιά))
Χαµηλότερη τιµή
Ή
Η πλέον οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά σύµφωνα µε
τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρατίθενται ανάλογα µε τη
βαρύτητά τους ή κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας)
τα κριτήρια που αναφέρονται στην Προκήρυξη Ανοιχτής ∆ιαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο 22 της
Προκήρυξης.
Κριτήρια:

Συντελεστές Κριτηρίων

1. Τεχνική Προσφορά
Συντελεστές βαρύτητας επιµέρους κριτηρίων
Τεχνικής Προσφοράς:
Τ.1:Κατανόηση του αντικειµένου, των
απαιτήσεων και των στόχων του Έργου,
ενσωµάτωσή τους στην τεχνική προσφορά
Τ.2: Εντοπισµός, ανάλυση και τρόποι
πρόβλεψης/αποφυγής/επίλυσης
προβληµάτων, κινδύνων και κρίσιµων
παραγόντων επιτυχίας του έργου
και
Τ.3:Ποιότητα,
σαφήνεια
αποτελεσµατικότητα
προτεινόµενης
µεθοδολογίας και ανάλυσης της κάθε
φάσης/δραστηριότητας του έργου και των
παραδοτέων αυτού.
Τ.4:Ανάλυση, ορθότητα του προτεινόµενου
χρονοδιαγράµµατος
και
συµβατότητα
αυτού µε την προτεινόµενη µεθοδολογία
και τις συµβατικές απαιτήσεις.
Τ.5: Οργάνωση και αποτελεσµατικότητα
Οµάδας Έργου. Επάρκεια προτεινόµενων
πόρων,
ανάλυση
και
ορθότητα
τεκµηρίωσης αυτών.

1.

2. Οικονοµική προσφορά

2. ΒΟi = (Οmin/Οi) x 100, όπου:

Τ.1: 10%

Τ.2: :20%

Τ.3:20%

Τ.4: 15%

Τ.5: 35%

ΒΟi
=
η
βαθµολογία
της
οικονοµικής προσφοράς i
= το ποσό της αµοιβής της
Οmin
προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή
(προ ΦΠΑ)
= το ποσό της αµοιβής της
Οi
προσφοράς i (προ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών η Επιτροπή υπολογίζει την
πλέον συµφέρουσα προσφορά, δηλαδή την
προσφορά µε την µεγαλύτερη σταθµισµένη
βαθµολογία, σύµφωνα µε τον παρακάτω
τύπο:

ΣΒ = ΒΤ.Π.x80% + BΟix20%,
όπου:
ΣΒ
= η τελική σταθµισµένη
βαθµολογία της προσφοράς
ΒΤ.Π. = η βαθµολογία της
τεχνικής προσφοράς και
ΒΟi
= η βαθµολογία της
οικονοµικής προσφοράς

ΙV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού
ναι όχι
Εάν ναι, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό (εφόσον εφαρµόζεται)
___________________________________________________________________________________________
_________
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ΙV.3)
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για τι φάκελο η αναθέτουσα αρχή (εφόσον εφαρµόζεται)
ΙV.3.2) Προηγούµενη(-ες) δηµοσίευση (δηµοσιεύσεις) που αφορά(-ούν) την ίδια σύµβαση
ναι όχι
Εάν ναι,
Προηγούµενη ενηµερωτική προκήρυξη
αγοραστή
Αρ. προκήρυξης στην Ε.Ε.:
(ηη/µµ/εεεε)

Ή
/S

-

Προκήρυξη για το προφίλ του
της

/

/

Άλλες προηγούµενες δηµοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)
Αρ. προκήρυξης στην Ε.Ε.:
ΙV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων (εκτός από το ∆ΣΑ)
ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)
Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα
Ηµεροµηνία: (ηη/µµ/εεεε) 27 / 12 / 2010
Έγγραφα
ναι όχι

που

Εάν ναι, τιµή (σε αριθµούς): 40 (σαράντα)
Όροι και µέθοδος πληρωµής:

Ώρα: 15:00 µ.µ.
χορηγούνται

µε

πληρωµή

Νόµισµα: Ευρώ

Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να παραλάβουν το Τεύχος της ∆ιακήρυξης, µπορούν να απευθύνονται
στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, που έχει έδρα στην
Αθήνα, Ταχ. ∆/νση: Ιατρίδου 2 και Κηφισίας 124, Τ.Κ. 115 26, τηλ. 210 69 31 266 και φαξ 210 69 94
355, όλες τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή) και από 08:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ..
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη µέχρι και έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών µε την καταβολή του ποσού των 40 €.
Επίσης, δύναται να αποσταλεί η προκήρυξη, ύστερα από υποβολή γραπτής αίτησης στην Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων από τον ενδιαφερόµενο, µε έξοδα που βαρύνουν τον τελευταίο.
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
Οι παραλήπτες του τεύχους της Προκήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων µέσα σε δύο (2) εργάσιµες
ηµέρες από την παραλαβή της και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν
εγγράφως στην ∆/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων και να ζητήσουν
νέο, πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το παραπάνω, ενστάσεις κατά της νοµιµότητας
του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΙV.3.4) Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 04 / 01 / 2011

ΏΡΑ 10:00 π.µ.

ΙV.3.5) Ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συµµετοχής σε επιλεγµένους
υποψηφίους (εάν είναι γνωστή)
(σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες µε διαπραγµάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο)
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Ηµεροµηνία:

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

ΙV.3.6) Γλώσσα(-ες) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI

SV

Άλλη:______________________________________________________________________________________
_________
ΙV.3.7) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία)
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες
ξεκινώντας από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που
αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων θα
απευθύνει ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των
προσφορών, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο ως άνω από τη
διακήρυξη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να ανανεώσουν τις εγγυητικές επιστολές
τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για το χρόνο που θα καλύπτει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες, µετά τη
λήξη της χρονικής παράτασης των προσφορών του διαγωνισµού. Σε περίπτωση λήξης και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 13 παρ. 3, του Π.∆. 118/07.
Έως

:

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

Ή περίοδος σε µήνες:

ή ηµέρες:

ΙV.3.8) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών
Ηµεροµηνία: 04 / 01 / 2011 (ηη/µµ/εεεε)

Ώρα:10:00 π.µ.

Τόπος (κατά περίπτωση): 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
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή παρουσία των
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.

ΤΜΗΜΑ VΙ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VΙ.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (κατά περίπτωση)
ναι όχι
Εάν ναι, εκτιµώµενος χρόνος δηµοσίευσης περαιτέρω
προκηρύξεων:____________________________________________
VΙ.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ
ναι όχι
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Εάν ναι, αναφορά του σχεδίου ή και του προγράµµατος:
Το έργο είναι ενταγµένο σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Απόφαση 182767/14-10-2010 του ΕΠΠΕΡΑΑ στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (έργο 2010ΣΕ07580092) και θα χρηµατοδοτηθεί από το
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), µε συγχρηµατοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
VΙ.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)
___________________________________________________________________________________

VΙ.4) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VΙ.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσηµη επωνυµία: ΥΠΕKA/ Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (ΕΓΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Kηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Πόλη: Αθήνα
Ηλ. ταχυδροµείο: :
e.zerva@kyy.minenv.gr

Ταχ. κώδικας: 11526

Χώρα: Ελλάδα

e.tiligadas@kyy.minenv.gr, Τηλέφωνο: +30 210 6931-288, +30 210 6931-250,
+30 210 6931-254

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (URL):

Φαξ

: +30 210 6994-355

Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες διαµεσολάβησης (εάν εφαρµόζονται)
Επίσηµη επωνυµία:
Ταχ. ∆ιεύθυνση
Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Ηλ. ταχυδροµείο:

Τηλέφωνο:

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (URL):

Φαξ

Χώρα:

:
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VΙ.4.2) Υποβολή προσφυγών
Ενστάσεις - προσφυγές µπορούν να υποβληθούν για τους λόγους που προβλέπονται από το Π∆
118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) όπως ισχύει και τα σχετικά άρθρα του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α/309-2010)
Α.
Ένσταση χωρεί µόνο εγγράφως:
1. Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, εντός προθεσµίας που αντιστοιχεί στο µισό του
διαστήµατος που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της Περίληψης του Τεύχους
∆ιαγωνισµού και της ηµεροµηνίας λήξεως της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών,
συνυπολογιζόµενων των δύο παραπάνω ηµεροµηνιών.
Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, µετά από εισήγηση της
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, θα αποφανθεί τελικώς, µε απόφαση που θα εκδοθεί το
αργότερο 5 εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
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 ∆ιαγωνισµού, εντός προθεσµίας που αρχίζει την
ίδια ηµέρα και λήγει την επόµενη εργάσιµη.
Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναβολή ή διακοπή του ∆ιαγωνισµού. Στην περίπτωση που
θα στρέφεται κατά της συµµετοχής Υποψηφίου ή ∆ιαγωνιζοµένου, 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 ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η
εισήγηση της οποίας θα διαβιβασθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, τελικά θα αποφανθεί
επ' αυτής.

3. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών αφότου ο υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης
ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του
∆ηµοσίου, 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) ευρώ. Μέχρι την κατακύρωση της
Σύµβασης, οι υποβαλλόµενες ενστάσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού, η οποία θα εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
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.
Ενστάσεις που θα υποβληθούν αναρµοδίως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην των
αναφερόµενων παραπάνω, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.
Σε κάθε περίπτωση, οι ενιστάµενοι θα λαµβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής µε µέριµνα της τελευταίας.
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 Π∆ 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο
ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω
δικαιολογητικών.
Β.

Ο Υποψήφιος µπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε
βάρος του, να υποβάλλει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, η οποία δε θα έχει ανασταλτικό
χαρακτήρα. Επί της προσφυγής θα αποφασίσει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο,
ύστερα από γνωµοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής. Η εν λόγω απόφαση δεν θα επιδέχεται
προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Γ.

Κάθε Υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του, απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3886/2010.
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VΙ.4.3) Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφυγών
Επίσηµη επωνυµία: ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (ΕΓΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Kηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Χώρα: Ελλάδα

Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κώδικας: 11526

Ηλ.ταχυδροµείο: e.tiligadas@kyy.minenv.gr,
e.zerva@kyy.minenv.gr

Τηλέφωνο: +30 210 6931-288, +30 210 6931-250,
+30 210 6931-254

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (URL):

Φαξ

: +30 210 6994-355

VΙ.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 10 / 11 / 2010 (ηη/µµ/εεεε)
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