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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥ ΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝi ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
«ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»

CPV: 71321300-7, 71351200-5, 71313000-5, 71321100-5, 71351810-4, 71321000-4, 71322000-1
Εκτιμώμενης αξίας 799.999,80 Ευρώ με Φ.Π.Α (ΦΠΑ 24 %)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω,
σε ηλεκτρονικό φάκελο,.
Αναθέτουσα αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε..
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Ψηφιακά
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Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των
φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Εγγυητική συμμετοχής: Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ ήτοι 12.903,23 ευρώ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας προ ΦΠΑ
Τόπος – Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης και συμπληρωματικών τευχών: Η διάθεση της
Διακήρυξης γίνεται στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (A/A 78435))
Καταληκτική Ημερομηνία και Τόπος Υποβολής προσφορών: μέχρι και την 17-12-2018 και ώρα 10:00 στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
Διενέργεια διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 21-12-2018 και ώρα 10:00,

Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο : www.oakae.gr , www.promitheus.gov.gr,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Καζάσης Φώτης
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Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
73100
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: E.ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: +30 2821029300
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr
Φαξ: +30 2821029250
Κωδικός NUTS: EL434
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.oakae.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.oakae.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: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

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

Τίτλος:
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμός αναφοράς: 38/2018

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71321300

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
• Y1: «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης - Άρδευσης νήσου Κρήτης»
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• Υ2: «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου
Κρήτης»
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 645 161.13 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71351200
71313000
71321100
71351810
71321000
71322000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL43
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΡΗΤΗ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της παροχής τεχνικής υπηρεσίας Υ1 του αναδόχου αφορά «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού
Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης - Άρδευσης νήσου Κρήτης»
και περιλαμβάνει δύο φάσεις:
Α) Την απογραφή της υπάρχουσας υποδομής σε υδραυλικά έργα.
Β) Την ειδική διαχειριστική μελέτη για τη νήσο Κρήτη.
Αναλυτικά η κάθε φάση θα περιλαμβάνει:
ΦΑΣΗ Α: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΣΤΑΔΙΟ: Ι)
Η πρώτη φάση (Α) της ανωτέρω σύμβασης και σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, θα αφορά
την σύνταξη Έκθεσης Αποτίμησης Έργων, με σκοπό την καταγραφή της σημερινής υποδομής εκμετάλλευσης
υδατικών πόρων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση διαχειριστικών προτεραιοτήτων και η σχετική
προώθηση των απαιτούμενων μελετών και έργων. Ο στόχος των έργων αυτών θα είναι η βέλτιστη διαχείριση
υδατικών πόρων του νησιού, που θα επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του νησιού,
τηρώντας τους απαραίτητους όρους βιώσιμης χρήσης, περιβαλλοντικά αποδεκτής και ταυτόχρονης προστασίας
του νερού ως πολύτιμου αγαθού.
ΣΤΑΔΙΟ Ι: Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
ΦΑΣΗ Β: ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΤΑΔΙA: ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V)
Στη φάση (Β) της σύμβασης προβλέπεται η σύνταξη της ειδικής διαχειριστικής μελέτης. Σκοπός της μελέτης
αυτής είναι να εξετάσει το υδατικό ισοζύγιο της νήσου Κρήτης, να καθορίσει τις δυνατότητες προσφοράς
ύδατος οποιουδήποτε είδους (υπόγειο, επιφανειακό, άλλο) και για όλες τις χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, λοιπές).
Να καθορίσει τις ανάγκες ύδατος σήμερα και στον ορίζοντα σχεδιασμού των τεχνικών έργων. Κατόπιν, να
σχηματοποιήσει σε μορφή διαχειριστικού ομοιώματος την παρούσα κατάσταση και να εκτιμήσει τα ελλείμματα
της. Στη συνέχεια να προχωρήσει σε τεχνικοοικονομική διερεύνηση των έργων που εξετάστηκαν στη φάση
(Α) της παρούσας, να εξετάσει τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους, κόστους κατασκευής, κόστους
συντήρησης και μεταβλητού κόστους απόληψης και απόδοσης στον τελικό καταναλωτή νερού για το καθένα από
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αυτά. Στην συνέχεια να διερευνήσει το βέλτιστο διαχειριστικό μοντέλο , με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες
των Δήμων του νησιού, όσο και από τις δυνατότητες συνδυασμού και τροφοδοσίας που είναι δυνατοί με βάση τα
χαρακτηριστικά των έργων.
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Κρήτης – Προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Προτάσεις και Προγράμματα Υλοποίησης Έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος
ΣΤΑΔΙΟ ΙV: Πρόταση Διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης
ΣΤΑΔΙΟ V: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Οριστικοποίηση Master Plan
Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας Υ2 αφορά «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan)
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου Κρήτης»
Το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) έχει στόχο να εντοπίσει και να
ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.
Ειδικότερα, το αντικείμενο της Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση των μέτρων
περί:
Α) Σύνταξης Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας
Β) Δημιουργίας Εθνικής Βάσης Τεχνικών Δεδομένων Αντιπλημμυρικών Έργων, τα οποία ανήκουν στις
κατηγορίες μέτρων προστασίας και πρόληψης αντίστοιχα, του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.
Με βάση τα παραπάνω, το γενικό αντικείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan), διαμορφώνεται στους
εξής άξονες :
ΦΑΣΗ Α΄ : Ζώνες Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
ΦΑΣΗ Β΄ : Το υπόλοιπο του Υδατικού Διαμερίσματος
Κάθε ΦΑΣΗ θα αποτελείται από τα εξής διακριτά ΣΤΑΔΙΑ :
ΣΤΑΔΙΟ I - Καταγραφή και Οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας
ΣΤΑΔΙΟ II - Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης
ΣΤΑΔΙΟ III - Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου
ΣΤΑΔΙΟ IV - Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 645 161.13 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
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Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13, 27, 3, 9, 16 και 20 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Στην κατηγορία 13, κάθε προσφέρων πρέπει:
Α) να έχει τις τρείς τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από εκπόνηση
μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (κατηγορία 13) μεγαλύτερο από 300.000,00
ευρώ και
Β) να έχει ιδία κεφάλαια τουλάχιστον 200.000,00 ευρώ ή να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφοράς
καταθέσεις σε τράπεζα τουλάχιστον 100.000 ευρώ και
γ) να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης με ασφαλιστέο ελάχιστο όριο
αποζημίωσης ποσού 400.000,00 ευρώ σε ισχύ και ανά αξίωση
Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της
ένωσης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
α) Απαιτήσεις στελέχωσης
Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία, πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους ως εξής:
Για την κατηγορία 13 απαιτούνται:
τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία 16 απαιτούνται:
τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας
- Για την κατηγορία 9 απαιτούνται:
τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας
- Για την κατηγορία 20 απαιτούνται:
τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4 ετούς εμπειρίας
- Για την κατηγορία 27 απαιτούνται:
τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8 ετούς εμπειρίας
- Για την κατηγορία 3 απαιτούνται:
τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας
Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγορία υπηρεσίας, κάθε απαίτηση ανά κατηγορία υπηρεσίας πρέπει να
ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.
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(β) Απαιτήσεις εμπειρίας
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη εμπειρία στη κατηγορία 13 :
Να έχει παράσχει τεχνικές υπηρεσίες κατά τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη τουλάχιστον:
• σε μία (1) Σύμβαση εκπόνησης στρατηγικού σχεδιασμού (Master Plan) έργων υποδομής υδατικών πόρων σε
επίπεδο NUTS2.
ή/και
σε μία (1) Σύμβαση εκπόνησης στρατηγικού σχεδιασμού (Master Plan) έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε
επίπεδο NUTS2
Οι ανωτέρω τεχνικές υπηρεσίες, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτουν από την ίδια σύμβαση.
Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Ν 4412/2016 , Οδηγία 2014/24/Ε.Ε.

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 182 του ν.
4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το Συμφωνητικό,
2. Η παρούσα Διακήρυξη ,
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
4. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του,
5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων
μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
6. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/12/2018
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Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/12/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ
Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ισχύουν τα αναφερόμενα στη Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β'3821/2017)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 12.903,23€
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30 )ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς , ήτοι μέχρι 17-10-2019. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου
ΤεχνικούΣυμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της διακήρυξης, δεν προσκομίσει
εγκαίρωςτα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της διακήρυξης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή τηςσύμβασης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72παρ.
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.
Ηένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198
ΑΘΗΝΑ
18233
??????
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣΑΕ
ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
ΧΑΝΙΑ
73100
??????
Τηλέφωνο: +30 2821029214
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr
Φαξ: +30 2821029250

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 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
τασυμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15)ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά
βάσειτου τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
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έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής,σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας,εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198
ΑΘΗΝΑ
18233
??????
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/11/2018

