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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562463-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ηγουμενίτσα: Τεχνικές μελέτες
2020/S 228-562463
Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Ταχ. διεύθυνση: Ελευθερίας 7
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyahg@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2665023223
Φαξ: +30 2665028910
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.deyaig.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.deyaig.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ν.Π.Ι.Δ.)

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ύδρευση - αποχέτευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού υδραγωγείου Ηγουμενίτσας και επισκευής υφιστάμενων δεξαμενών
ύδρευσης.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71335000 Τεχνικές μελέτες

II.2)

Περιγραφή

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προκαταρκτικές μελέτες και υποστηρικτικές εργασίες, μελέτες και έρευνες, οριστικές μελέτες, γεωτεχνικές
μελέτες, μελέτες Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. και τεύχη δημοπράτησης) με ελέγχους και εγκρίσεις μελετών.

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.2)
Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία:
1) 397 604,97 EUR για μελέτη κατηγορίας «Υδραυλικά» (13)·
2) 7 982,06 EUR για μελέτη κατηγορίας «Η/Μ» (09)·
3) 45 138,09 EUR για μελέτη κατηγορίας «Περιβαλλοντικά» (27)·
4) 68 508,41 EUR για μελέτη κατηγορίας «Τοπογραφικά» (16)·
5) 29 414,48 EUR για μελέτη κατηγορίας «Γεωλογικά» (20)·
6) 48 049,10 EUR για μελέτη κατηγορίας «Γεωτεχνικά» (21).
Δεν περιλαμβάνονται απρόβλεπτες δαπάνες.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.2)

Είδος διαγωνισμού
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.7)

Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί:

IV.1.9)

Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
1ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς: Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της
μελέτης, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση / Σ1 = 30 %.
2ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς: Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία (ή η
αποτελεσματικότητα) της προταθείσας / Σ2 = 40 %.
3ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς: Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα / Σ3 = 30
%.
Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς: ΒΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3... +σν*Κν
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς ορίζεται σε Β TΠ = 80 %.
Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς: ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε Β ΟΠ = 20 %.
Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής:
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
Β= Β ΤΠ * 80 % + Β ΟΠ * 20 %
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο
αριθμό στο Β.

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/01/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.3)

Βραβεία και κριτική επιτροπή
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IV.3.1)

Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία
Θα απονεμηθεί(-ούν) βραβείο(-α): όχι

IV.3.2)

Λεπτομέρειες για πληρωμές προς όλους τους συμμετέχοντες:

IV.3.3)

Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού
Οποιεσδήποτε συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στον νικητή ή τους νικητές
του διαγωνισμού: όχι

IV.3.4)

Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα: όχι

IV.3.5)

Ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3)
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει
ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τού αναθέτοντος φορέα,
κατά παράβαση τής νομοθεσίας της Ε.Ε. ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφόρος Θηβών 196 198, 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, www.aepp-procurement.gr), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τού
αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/11/2020
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