ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Αντικείμενο:

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Χρηματοδότηση:

Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

Κωδ. εναρίθμου:

2016ΕΠ 0181 0032

Εκτιμώμενη αμοιβή:

238.107,44 €
(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ηγουμενίτσα
Αρ. Πρωτ.

07/04/2017
1448

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περίληψη προκήρυξης σύμβασης με σκοπό την επιλογή Τεχνικού Συμβούλου με
Ανοιχτό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016:

1.

Αναθέτων Φορέας:

η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας)

Προϊστάμενη Αρχή:

το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας, που έχει
έδρα στην Ηγουμενίτσα (δ/νση: Ελευθερίας 7 ΤΚ 46100)

Διευθ/σα Υπηρεσία:

η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας.

2.

Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών
δεδομένων) σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.
Ηγουμενίτσας: www.deyahg.gr Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα
παραλαμβάνεται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας:
οδός Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα ΤΚ 46100,– Τηλ.2665023223 μέχρι και την 09-052017. (8 ημέρες πριν τη λήξη του διαγωνισμού).

3.

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 7, ΤΚ 46100,
Ηγουμενίτσα.
Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 17-05-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική
γλώσσα.

4.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2665023223, φαξ επικοινωνίας 2665028910 αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία Τάτση Ελένη

5.

Αντικείμενο της Σύμβασης:
Τίτλος: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
Προεκτιμώμενη αμοιβή: 238.107,44 € (πλέον ΦΠΑ).
Η σύμβαση συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
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Α/Α

Κατηγορία

CPV

1

Κατηγορία 13: Υδραυλικές Μελέτες

2

Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών και
Μικροβιολογικών παραμέτρων

3

Εργαστηριακές Αναλύσεις Ραδιενεργών
Ουσιών

4

Κατηγορία 20: Γεωλογικές Μελέτες

71351220-1

28.511,10

28.511,10

5

Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες

71313000-5

28.511,10

28.511,10

71800000-6

Επιμέρους
Αμοιβή
107.367,75
35.840,00

Συνολική
Αμοιβή

150.027,75

6.820,00

Σύνολο:

207.049,95

Απρόβλεπτα 15%

31.057,49

Συνολική Αμοιβή Σύμβασης:

238.107,44

6.

Τόπος αντικειμένου σύμβασης: Ήπειρος (κωδικός NUTS: EL54), Νομός Θεσπρωτίας
(κωδικός NUTS: EL542).

7.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο
Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

13

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ’ ΚΑΙ ΑΝΩ

20

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α’ ΚΑΙ ΑΝΩ

27

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α’ ΚΑΙ ΑΝΩ

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ή
γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί δραστηριότητα αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο
Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία
σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
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Για την κατηγορία μελέτης 13: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας
και ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία.



Για την κατηγορία μελέτης 20: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας.



Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας.

8.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο
καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι μήνες
(20) μήνες.

9.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, ποσού 4.762,15 €.

10.

Κάθε διαγωνιζόμενος, οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται: από την παροχή
παρόμοιων -με την υπό ανάθεση- υπηρεσιών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις
του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία 5ετία. Ως
παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται τα παρακάτω είδη:

11.

Για μελέτες υδραυλικών έργων (κατηγορία 13), να έχει εκπονήσει ως Ανάδοχος, μια
(1) τουλάχιστον εγκεκριμένη μελέτη ή να έχει παράσχει μία (1) υπηρεσία, η οποία:
αφορά δράσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ή
περιλαμβάνει κατάρτιση προγραμμάτων παρακολούθησης παραμέτρων,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ή της Οδηγίας 98/83/ΕΚ.
Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος (ή οι υποψήφιοι Ανάδοχοι) στην κατηγορία μελετών
13 (Υδραυλικές Μελέτες) θα πρέπει να συνεργαστεί για τις απαιτούμενες
εργαστηριακές αναλύσεις των φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών
παραμέτρων με εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, και για τις απαιτούμενες
εργαστηριακές αναλύσεις των ραδιενεργών ουσιών με το εργαστήριο της Ελληνικής
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ή με εξουσιοδοτημένο από την ΕΕΑΕ
εργαστήριο.
Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες.

12.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του
Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα
προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των
Διαγωνιζομένων.

13.

Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη
Δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας
και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. Αρ 34/07-04-2017 Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας.

14.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π "ΗΠΕΙΡΟΣ 204142020", Κωδικός ενάριθμου 2016ΕΠ 0181 0032).

15.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το
Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας.

Παρατήρηση: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις
07/04/2017 (Κωδικός ΑΔΑΜ: 17PROC006041881).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ
Σωτήριος Γ. Μήτσης
Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας
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