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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: Υ.Π.Ε.Κ.Α./ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΓΥ)
Ταχ. διεύθυνση: ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΊΔΟΥ 2
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κώδικας: 11526
Σημείο (-α) επαφής:

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ.: 210 6931-280, 210 6931--293

Υπόψη: Π. Παντελόπουλος
Μαρία Γκίνη
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: Φαξ: 210 6994-355
p.pantelopoulos@kyy.minenv.gr m.gini@kyy.minenv.gr
Διεύθυνση / διευθύνσεις διαδικτύου (εφόσον υπάρχουν)
Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα (URL):
Διεύθυνση 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) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(-ΕΣ)
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
αρχή,
Άμυνα
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή
Δημόσια 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
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προσδιοριστεί)_____________________________

οργανισμός
Άλλο (να
προσδιοριστεί)_______________________

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
« Υπηρεσίες Συμβούλου - Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην κατάρτιση των Σχεδίων
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας ».
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)
(α)
Έργα (β)
Προμήθειες (γ)
Υπηρεσίες
Εκτέλεση

Αγορά

Σχεδιασμός και Εκτέλεση

Χρηματοδοτική μίσθωση

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

Ενοικίαση

Συνδυασμός αυτών

Κύριος τόπος των έργων

Κύριος τόπος παράδοσης

Κύριος τόπος παροχής

__________________________________
__

___________________________
__

Αθήνα

Κωδικός NUTS

Κωδικός NUTS

Κατηγορία
Αριθ. 12

υπηρεσίας:

Μίσθωση πώληση

Κωδικός NUTS

GR 300

ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια Σύμβαση
(ΔΣΑ)

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
Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου:
Διάρκεια 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:
Αντικείμενο του έργου είναι η τεχνική υποστήριξη και υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκπόνησης των μελετών κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης, στην επίβλεψη της διαδικασίας
κατάρτισής τους, με την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων, σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο και στην
αξιολόγηση των Σχεδίων που θα διαμορφωθούν, με βάση τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και τις πραγματικές ανάγκες των Υδατικών Διαμερισμάτων. Η παροχή υπηρεσιών
Συμβούλου θα πραγματοποιηθεί, τόσο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, όσο και αμέσως μετά την παραλαβή των
παραδοτέων των ως άνω μελετών, μέχρι την διαμόρφωση των τελικών θεσμικών κειμένων.
ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρμόζεται)
Κύριο αντικείμενο
71320000
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): προεκτιμώμενη αμοιβή
487.649,25 (άνευ ΦΠΑ) €, 599.808,58 ( με ΦΠΑ) €
Νόμισμα: Ευρώ
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον Τεχνικό Σύμβουλο. νέες υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που
ανατίθενται με την παρούσα σύμβαση, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 40% του συμβατικού οικονομικού
αντικειμένου, ήτοι ποσού 195.059,70 € πλέον ΦΠΑ, εφόσον οι σχετικές διαδικασίες κινηθούν από τη Δ.Υ. μέσα
σε μία τριετία από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2ε του Ν.3316/2005.
Ή εύρος: μεταξύ _______________ και _______________
Νόμισμα:__________
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (εφόσον εφαρμόζεται)
ναι όχι
Εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης:
ή σε ημέρες:
(από την ανάθεση της σύμβασης)
σε μήνες:
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:
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σε μήνες:

ή ημέρες:

(από την ανάθεση της σύμβασης )

ΙΙ.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
Διάρκεια σε μήνες: εικοσι τέσσερις 24 (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)
Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, ποσού εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ΕΥΡΩ
(9.753,00) €, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε
β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.Δ. (άρθρο 24 παρ. 2
του ν. 3316/05).ποσού ίσου με εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τρία ΕΥΡΩ (9.753,00) €
Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, πρέπει να καταθέσει μέχρι και την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α.
III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς
διατάξεις
Το Έργο, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ της Ε.Ε. κατά 80% και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (έργο
της ΣΑΕ 075/8 με Αρ. Έρ.2010ΠΔ07580068).
Οι πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 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 ΑΝΑΔΟΧΟ
από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Από κάθε τιμολόγιο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, όπως
αυτές προβλέπονται από τους εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Όλα
τα ποσά καθώς και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την ΑΑ θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύμβαση
Για τη σύναψη της σύμβασης ο Ανάδοχος, σε περίπτωση ένωσης ή σύμπραξης προσώπων, θα πρέπει να
συστήσει κοινοπραξία με συμβολαιογραφική πράξη, εκτός αν πρόκειται για μεμονωμένη επιχείρηση που
διαθέτει όλα τα ζητούμενα πτυχία μελετών.
.
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
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με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή
κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική επαγγελματική εμπειρία και στελέχωση:
α) στην κατηγορία (13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων πτυχία Ε
β) στην κατηγορία (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες πτυχία τάξης Γ και άνω
γ) στην κατηγορία (20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και έρευνες πτυχία τάξης Γ και
άνω
ε) στην κατηγορία (3) Οικονομικές Μελέτες πτυχία τάξης Γ και άνω
Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / Γραφείων Μελετών
του άρθρου 39 του N. 3316/05 και του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, μέχρι την έναρξη
εφαρμογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του N. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε
κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
-είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία
των κατηγοριών μελετών και τάξεων όπως αναφέρονται ανωτέρω , ή
-προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της Oδηγίας 2004/18/ΕΚ και
είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες που αναφέρονται ανωτέρω ,ή
-προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων
ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της Oδηγίας 2004/18 ΕΚ ή
στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την
εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
-για την κατηγορία μελέτης 13, τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς
εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία ,
-για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας,
-για την κατηγορία μελέτης 20, 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας ,
-για την κατηγορία μελέτης 3, 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας.
Στην περίπτωση διάθεσης περισσοτέρων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις
στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζόμενα
στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05.
Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. III.2.1
δηλαδή να καλύπτουν συνολικά τις απαιτούμενες τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη τους να εμπίπτουν
τουλάχιστον σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις (αναλυτικά στο 18.2 της Διακήρυξης) , διαφορετικά η
υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό και αποκλείεται. Η
ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζομένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη
σύναψη της σύμβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζόμενου, αποκλείεται.
Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και τους καταλόγους να
είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά τους
εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της Δ15, αναγκαία προϋπόθεση
για την σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά την σύναψη της σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο
αποκλεισμού από το διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από
την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούμενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο
διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο αποκλεισμού ο υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισμό
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και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών.
-Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
την ημερομηνία του διαγωνισμού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα ατομικά πτυχία των μελετητών που
καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατομικά πτυχία ή και
το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί προγενέστερα της ημέρας του διαγωνισμού και σε προθεσμία
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόμενη
Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεταιi.
Μετά την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 39 του N. 3316/2005, θα
ισχύσουν σχετικά οι διατάξεις του.
-Αποτελεί κώλυμα σύγκρουσης συμφερόντων και γι΄ αυτό δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον παρόντα
διαγωνισμό η ταυτόχρονη συμμετοχή στην εκτέλεση της κύριας σύμβασης μελέτης ή έργου στην οποία
αποβλέπει (λ.χ. ως σύμβαση επίβλεψης, ή ελέγχου κ.ο.κ.) η παρούσα σύμβαση, διότι σε μια τέτοια περίπτωση θα
υπήρχε σύγχυση των ιδιοτήτων ελέγχοντος και ελεγχομένου. Ως συμμετοχή στο σχήμα που εκτελεί την κύρια
σύμβαση νοείται είτε η άμεση είτε και η έμμεση, αφορά δε το κώλυμα και τα στελέχη του διαγωνιζομένου στην
παρούσα διαδικασία. Η παρά το κώλυμα αυτό συμμετοχή, ή και οποιαδήποτε σχέση που δημιουργεί σύγκρουση
συμφερόντων, με διαγωνιζόμενο ή τον ανάδοχο της μελέτης ή του έργου, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον
παρόντα διαγωνισμό και έκπτωσης από την σύμβαση παροχής των υπηρεσιών.
Ειδικώτερα ο Ανάδοχος που έχει υποβάλει προσφορά για την ανάληψη των μελετών κατάρτισης των σχεδίων
διαχείρισης που σχετίζονται με το παρόν έργο, αποκλείεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τους
διαγωνισμούς των παραπάνω μελετών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τα μέλη του Αναδόχου σχήματος.
ΙΙΙ.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να
αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να
αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του
ΙΙΙ.2.1 (αναλυτικά άρ. 18 της Διακήρυξης), οφείλει να
διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η
ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:

Ελάχιστο(-α)
επίπεδο(-α)
ενδεχομένως
απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση):
______________________________________
________
Ελάχιστο(-α)
επίπεδο(-α)
ενδεχομένως
απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση):
______________________________________
________

α) από την παροχή παρόμοιων με την υπό ανάθεση
υπηρεσιών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του
υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την
τελευταία δεκαετία.
Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται τα παρακάτω είδη:
Για την κατηγορία 13:
•

•

Μια ή περισσότερες συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών
Τεχνικού
Συμβούλου
σε
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση Έργα, και
Τουλάχιστον
μία
μελέτη
ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης
απορροής ποταμού στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή.

Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία
και με τη ρητή επιφύλαξη τηρουμένου του ΙΙΙ.2.1, η
ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο
αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική
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καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του
ανωτέρω άρθρου της παρούσας προκήρυξης μπορεί να
προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από τους
συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης.
Οι διαγωνιζόμενοι για να ενισχύσουν την τεχνική τους
ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν
αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. μέρος της ζητούμενης εμπειρίας
ή μέρος του αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών 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’

αποκλειστικότητα
αποκλειστικά

συμβάσεις
σε

(κατά

προστατευόμενα

περίπτωση)
εργαστήρια

Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων απασχόλησης
ΙΙΙ.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ 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: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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
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:
__________________________________________________________________
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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
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 Διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 22 της
Προκήρυξης.
_______
Κριτήρια
Συντελεστές Κριτηρίων
_______
1. Τεχνική Προσφορά
____75%____
___________
Συντελεστές βαρύτητας επιμέρους κριτηρίων
__
___________
Τεχνικής Προσφοράς:
_______
______
 Πληρότητα και αρτιότητα εκτίμησης
_
____30%____
του αντικειμένου της μελέτης
_______
___________
 Αποτελεσματικότητα μεθοδολογίας και
_
___________
____45%____
ομάδας μελέτης
_______
______
_
___________
___________
____25%____
2. Οικονομική προσφορά
____
ΙV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
ναι όχι
Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (εφόσον εφαρμόζεται)
___________________________________________________________________________________________
_________
ΙV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 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

Ή

Προκήρυξη για το προφίλ του
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Αρ. προκήρυξης στην Ε.Ε.:
(ηη/μμ/εεεε)

/S

-

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 ΔΣΑ)
ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα
Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε) 1 /12 /2010
Έγγραφα
ναι όχι

που

Ώρα: 15:00
χορηγούνται

με

πληρωμή

Εάν ναι, τιμή (σε αριθμούς):
40,00
Νόμισμα: Ευρώ
Όροι και μέθοδος πληρωμής:
Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οδός Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2,
Πληροφορίες Μαρία Γκίνη τηλ.: 210-6931293 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό με
την καταβολή του ποσού των 40 €, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 1-12-2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού που διατίθενται,
κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία σχετικά με τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και
αποστολής. Η Υπηρεσία παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού στα γραφεία της, στην ταχυδρομική υπηρεσία της
επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός έξι (6) το πολύ ημερών από
την παραλαβή σχετικής αίτησης.
ΙV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 09/12/2010

ΏΡΑ 10:00

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)
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)
Έως

:

/

/

(ηη/μμ/εεεε)

Ή περίοδος σε μήνες: 6 (από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού)

ή ημέρες:

ΙV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: /9-12-2010

(ηη/μμ/εεεε)

Ώρα:10:00
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Τόπος (κατά περίπτωση): Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Κηφισσίας 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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (κατά περίπτωση)
ναι όχι
Εάν ναι, εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω
προκηρύξεων:____________________________________________
VΙ.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ναι όχι
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Εάν ναι, αναφορά του σχεδίου ή και του προγράμματος:
Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Τ.Π.Α. περιόδου 2007-2013 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον –Αειφόρος
Ανάπτυξη» και χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους, ( ΣΑΕ 075/8 με
Αρ. Έρ. 2010ΣΕ07580068)
VΙ.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)
___________________________________________________________________________________

VΙ.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VΙ.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΕKA/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Kηφισσίας 124 & Ιατρίδου 2
Πόλη: Αθήνα
Ηλ. ταχυδρομείο: : p.pantelopoulos@kyy.minenv.gr,
ginimaria3@gmail.com
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

Ταχ. κώδικας: 11526

Χώρα: Ελλάδα

Τηλέφωνο:210 6931-280, 210 6931-293
Φαξ

: 210 6994-355

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

Ταχ. κώδικας:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

Φαξ

Χώρα:

:
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VΙ.4.2) Υποβολή προσφυγών
Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλουν μέχρι και 7
(επτά) ημέρες πριν το διαγωνισμό ήτοι μέχρι την 2/12/2010., οι ενδιαφερόμενοι που προμηθεύτηκαν τα
τεύχη του διαγωνισμού.
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν μόνο οι διαγωνιζόμενοι που
συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού ή οι αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις
απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και ασκούνται με κατάθεσή τους στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. Οι προθεσμίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν
από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των πρακτικών και
είναι οι ακόλουθες:
- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
- κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
- κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.), μετά από σχετική γνώμη της Επιτροπής.
Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Π.Α. αποφασίζει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες. Η προθεσμία αυτή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας του
διαγωνισμού, μπορεί πάντως η Π.Α. να εκδώσει την απόφασή της και μετά την παρέλευση της
προθεσμίας. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής
σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.
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: Kηφισσίας 124 & Ιατρίδου 2
Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κώδικας: 11526

Ηλ.ταχυδρομείο:p.pantelopoulos@kyy.minenv.gr,
ginimaria3@gmail.com,
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

Τηλέφωνο:210 6931280, 210 6931293
Φαξ

Χώρα: Ελλάδα

: 210 6994-355

VΙ.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

18/10/2010

(ηη/μμ/εεεε)
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