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ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

Σχ. Πρ. και Μελετών (α)
Φαναριωτών 9
114 71 ΑΘΗΝΑ
Δ. Ευθυμιάδου
210-6446728
210-6428085
d7.gram@ggde.gr

Δημοσίευση περίληψης προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή
αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΟΔΗΓΟΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

&

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ».

Σας στέλνουμε συνημμένα την από 16-05-2016 Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης με
Ανοικτή

Διαδικασία

για

υπηρεσιών:«ΟΔΗΓΟΣ

την

επιλογή

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ,

αναδόχου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

για
&

την

ανάθεση

της

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ

σύμβασης
ΑΜΟΙΒΕΣ

παροχής
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Το τιμολόγιο της δαπάνης δημοσίευσης θα εκδοθεί στο όνομα της Υπηρεσίας μας (ΔΑΕΕ Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων /Γ.Γ.Υ./ Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, ΑΦΜ 090174291, Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) και θα σταλεί στα Γραφεία μας, με
συνημμένα δύο (2) αντίτυπα του φύλλου εφημερίδας, στο οποίο θα έχει δημοσιευθεί η ανωτέρω
Περίληψη Προκήρυξης.
Τα έξοδα της εν λόγω δημοσίευσης της περιληπτικής προκήρυξης θα βαρύνουν τον
Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Τεύχους Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας.
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Σε περίπτωση αδυναμίας δημοσίευσης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στο
τηλέφωνο 210 6424397 επειδή, όπως σας είναι γνωστό, η μη δημοσίευση αποτελεί λόγο ακυρότητας
της Δημοπρασίας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας (σελ. 4)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(με ένα αντίγραφο της περίληψης Προκήρυξης)
1. Υπουργό ΥΜΕΔΙ
κ. Χρήστο Σπίρτζη
2. Γεν. Γραμ. Υποδομών
κ. Γεώργιο Δέδε
3. Γεν. Δ/ντή Υ.& Κ.Υ.
κ. Γεώργιο Κουντούρη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Β΄β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Σχ. Πρ. και Μελετών (α)
3. Φ.ΠΡΟΔΙΑΓΡ.Ε/Β
4. Δ. Ευθυμιάδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΔΥΚΥ/ΔΑΕΕ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ / Γενική Γραμματεία Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και
Κτιριακών Υποδομών/Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ), Διεύθυνση : Φαναριωτών 9, ΑΘΗΝΑ,
ΤΚ 11471, Τηλ. 210-6424397, Φαξ : 210-6428085, E-mail : d7.gram@ggde.gr, πληροφορίες : κα Μαρούλη Γεωργία.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σύνταξη Προδιαγραφών Υδραυλικών Έργων «ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ,
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΙ

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης :
Το αντικείμενο του Συμβούλου Παροχής Υπηρεσιών είναι η υποβοήθηση της Υπηρεσίας (Προϊσταμένης
Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας) στη σύνταξη προδιαγραφών και δημιουργία του Οδηγού εκπόνησης, περιεχόμενων και
προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων υδρομάστευσης σε αντικατάσταση των
προδιαγραφών του Προεδρικού Διατάγματος 696/74, (ΦΕΚ-301 Α') «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών,
επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89 (ΦΕΚ
Α' 219).

II.1.6)Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 3.080.714,58 € (με ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.) :
1.821.823,20
1.
για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη
341.050,50
2.
για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη
158.796,00
3.
για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη
182.976,30
4.
για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη

κατηγορίας 13
κατηγορίας 09
κατηγορίας 20
κατηγορίας 21

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης : Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 50.092,92 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572). Η
καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, σε συνδυασμό με την παρ. 2 γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3316/2005 καθώς και το άρθρο 59
του Ν.4278/14 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) περί «Άρσης περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»
με το οποίο καταργούνται τα κατώτατα όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη, με βάση τα οποία
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις μελετών οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της
πρώην ΓΓΔΕ και νυν ΓΓΥ, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη
(σε περίπτωση που η σύμπραξη αναδειχθεί μειοδότης, είναι υποχρεωτική η σύσταση κοινοπραξίας πριν την υπογραφή της
σύμβασης) ή κοινοπραξία.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις
διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών".
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 του τεύχους
της Προκήρυξης του διαγωνισμού ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο άρθρο 21 του ιδίου τεύχους.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, σε συνδυασμό με την παρ. 2 γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3316/2005 καθώς και το άρθρο 59
του Ν.4278/14 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) περί «Άρσης περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»
με το οποίο καταργούνται τα κατώτατα όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη, με βάση τα οποία
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις μελετών οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της
πρώην ΓΓΔΕ και νυν ΓΓΥ, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη
(σε περίπτωση που η σύμπραξη αναδειχθεί μειοδότης, είναι υποχρεωτική η σύσταση κοινοπραξίας πριν την υπογραφή της
σύμβασης) ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική επαγγελματική εμπειρία και στελέχωση:
α) στην κατηγορία (13) «Μελέτες Υδραυλικών Έργων», πτυχία Ε’ Τάξεως
β) στην κατηγορία (09) «Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές» πτυχία Ε’ Τάξεως
γ) στην κατηγορία (20) «Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές» πτυχίο Γ’ Τάξεως και άνω
δ) στην κατηγορία (21) «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες» πτυχίο Γ’ Τάξεως και άνω
Πέραν της κατοχής των παραπάνω πτυχίων του άρθρου 39 του Ν. 3316/05, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν στην ομάδα
εκτέλεσης της σύμβασης Ειδικούς Τεχνικούς Επιστήμονες (Experts) καθηγητές ή ομότιμους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ή αναγνωρισμένους διεθνώς επιστήμονες επί εξειδικευμένων θεμάτων, σε έργα παρόμοιας φύσης με αυτά των
ομάδων που υποστηρίζουν όπως περιγράφονται στο σχεδιάγραμμα Π.2 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων. Οι Ειδικοί Τεχνικοί
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Επιστήμονες (Experts) θα επισημαίνουν τυχόν προβλήματα που θα προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης και θα
εισηγούνται τρόπους και διαδικασίες επίλυσης. Επίσης θα εισηγούνται τρόπους επίλυσης προβλημάτων που εμφανίστηκαν
κατά την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης. Όλα τα στοιχεία θα ομογενοποιούνται ώστε να δημιουργηθεί μία βάση
δεδομένων με επιστημονικές αντιμετωπίσεις και προσεγγίσεις και ορολογίες ανά υποομάδα εργασιών
3. 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):
α.είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και διαθέτουν την εμπειρία και
στελέχωση της παρ. 18.1, όπως αποδεικνύεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και το πτυχίο του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 και
(μέχρι την έκδοση των πτυχίων κατά το άρθρο αυτό) του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, ή
β. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της
ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή
γ. 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 οδηγίας
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 (9), τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4
μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
- για την κατηγορία μελέτης (20), 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
- για την κατηγορία μελέτης (21), 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
4. Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. 18.1, δηλαδή να
καλύπτουν συνολικά τις απαιτούμενες τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη τους να εμπίπτουν τουλάχιστον σε μία από
τις περιπτώσεις της παρ. 18.2, 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.
5. 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.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε
μεμονωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι
Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
6. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα η οποία αποδεικνύεται :
α) Το γραφείο / γραφεία μελετών θα πρέπει να έχουν εκπονήσει ή να έχουν παράσχει υπηρεσίες συμβούλου την τελευταία
δεκαπενταετία (15) :
Α) τουλάχιστον με μία οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, Αρδευτικών – Αποστραγγιστικών
έργων έκτασης κατ΄ ελάχιστο 15.000 στρ. Καθαρής γεωργικής γης ή 16.500 στρ. ακαθάριστης.
Β) τουλάχιστον με μία οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, Φράγματος ύψους τουλάχιστον 40 μ. μετρούμενου από τη
στάθμη θεμελίωσης.
Γ) τουλάχιστον με μία οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης αποχέτευσης έργων Μεταφοράς Νερού συνεχούς μήκους
τουλάχιστον 3.0 Km με παροχή τουλάχιστον 50 m3/sec.
β) Το γραφείο / γραφεία μελετών θα πρέπει να διαθέτουν το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό (Πίνακας Στελεχών Ειδικής
Ικανότητας), σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Α1) Μηχανικός ΑΕΙ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 25 (είκοσι πέντε) ετών. Την τελευταία 15ετία
(δεκαπενταετία) να είναι Επικεφαλής / Συντονιστής σε τουλάχιστον μία Οριστική Υδραυλική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης ή
μέσω Υπηρεσιών Συμβούλου Αρδευτικών – Αποστραγγιστικών έργων με Τεύχη Δημοπράτησης έκτασης τουλάχιστον 15.000
στρ. καθαρής γεωργικής γης ή 16.500στρ. ακαθάριστης, και τουλάχιστον ενός Φράγματος με Τεύχη Δημοπράτησης
ύψους τουλάχιστον 40 μ. μετρούμενου από τη στάθμη θεμελίωσης.
2. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ (Α2.1) Μηχανικός ΑΕΙ, με
εμπειρία μεγαλύτερη των 20 (είκοσι) ετών. Την τελευταία 15ετία (δεκαπενταετία) να είναι Επικεφαλής / Συντονιστής σε
τουλάχιστον μία Οριστική Υδραυλική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης ή μέσω Υπηρεσιών Συμβούλου Αρδευτικών –
Αποστραγγιστικών έργων έκτασης τουλάχιστον 15.000 στρ. καθαρής γεωργικής γης ή 16.500στρ. ακαθάριστης.
3 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Α2.2) Μηχανικός ΑΕΙ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 20
(είκοσι) ετών. Την τελευταία 15ετία (δεκαπενταετία) να είναι Επικεφαλής / Συντονιστής σε τουλάχιστον μία Οριστική
Υδραυλική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης ή μέσω Υπηρεσιών Συμβούλου έργων Μεταφοράς Νερού συνεχούς μήκους
τουλάχιστον 5.0 Km με παροχή
τουλάχιστον 80 m3/sec.
4 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – Μ.ΥΗ.Ε (Α3.1) Μηχανικός ΑΕΙ, με εμπειρία μεγαλύτερη των
20 (είκοσι) ετών. Την τελευταία 15ετία (δεκαπενταετία) να είναι Επικεφαλής / Συντονιστής σε τουλάχιστον μία Οριστική
Υδραυλική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης ή μέσω Υπηρεσιών Συμβούλου φραγμάτων ύψους τουλάχιστον 30μ. μετρούμενου
από τη στάθμη θεμελίωσης.
5 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΙΜΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
(Α3.2) Μηχανικός ΑΕΙ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 (είκοσι) ετών. Την τελευταία 15ετία (δεκαπενταετία) να είναι
Επικεφαλής / Συντονιστής σε τουλάχιστον μία Οριστική Υδραυλική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης ή μέσω Υπηρεσιών
Συμβούλου Λιμνοδεξαμενών ή μικρού φράγματος όγκου τουλάχιστον 300.000 μ3 και υπεύθυνος μίας τουλάχιστον
υδρολογικής μελέτης ή μέσω Υπηρεσιών Συμβούλου πλημμυρών και υδάτινου ισοζυγίου ταμιευτήρα φράγματος λεκάνης
απορροής τουλάχιστον 50 Km2 καθώς και μελέτη θραύσης φράγματος.
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6 Επτά (7) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΕΙ Επτά (7) Μηχανικοί ΑΕΙ εμπειρίας άνω των 15 ετών. Την τελευταία 15ετία (δεκαπενταετία) να
είναι στελέχη σε ομάδες που έχουν εκπονήσει Οριστικές Υδραυλικές
μελέτες με Τεύχη Δημοπράτησης ή μέσω Υπηρεσιών Συμβούλου, για α) Αρδευτικά – Αποστραγγιστικά έργα έκτασης
τουλάχιστον 10.000 στρ. καθαρής γεωργικής γης ή 11.000 στρ. ακαθάριστης, ή
β) έργα Μεταφοράς Νερού συνεχούς μήκους τουλάχιστον 3.0 Km με παροχή τουλάχιστον 50 m3/
sec., ή γ) φράγματα ύψους τουλάχιστον 25μ. μετρούμενου από τη στάθμη θεμελίωσης, ή δ) υδρολογικές μελέτες για
λεκάνες απορροής κατ΄ ελάχιστο 30 Km2 και μελέτες επιπτώσεων και θραύσης φραγμάτων.
• Οι ανωτέρω μελέτες ή Υπηρεσίες Συμβούλου δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν σε μελέτες του ίδιου έργου.
• Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 15ετίας θα μετράται από την έγκριση της μελέτης ή την έγκριση /παραλαβή των
υπηρεσιών συμβούλου.
• Οι ζητούμενες εμπειρίες θα προκύπτουν από την εκπόνηση οριστικών μελετών ή από την παροχή
υπηρεσιών συμβούλου (να έχει γίνει η εκπόνηση της μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης που τη
συνοδεύουν).
• Τα ζητούμενα στοιχεία θα αποδεικνύονται με βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων ή με εγκριτικές και
σχετικές αποφάσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.
• Τα 7 στελέχη του πίνακα στη γραμμή με α/α 6 (άρθρο 20 Προκήρυξης) πρέπει να κατανεμηθούν στο οργανόγραμμα
σύμφωνα με την εμπειρία που διαθέτουν για την κάλυψη των αναγκών του αντικειμένου της σύμβασης (βλέπε
οργανόγραμμα της υπηρεσίας).__
Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 της Προκήρυξης και ιδίως
της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική
καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της Προκήρυξης μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε
από έναν μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05 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.

ΤΜΗΜΑ IV Α. Διαδικασία
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 30%)
2. Αποτελεσματικότητα της προταθείσας Έκθεσης Μεθοδολογίας και Οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας
ομάδας παροχής των υπηρεσιών (βαρύτητα 45%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 06-07-2016 και ώρα 15:00, έναντι καταβολής
δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 25,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με
την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 14-07-2015 και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι
προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην
ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (Ν.3886/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το
διαγωνισμό ήτοι στη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ), από την οποία μπορούν επίσης να
ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων
Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ε.Ε. την 12η-05-2016.

Αθήνα, 16-05-2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της ΔΑΕΕ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α’ β, MSc
Ακριβές Αντίγραφο
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(του με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ /οικ. 776/ Φ.ΠΡΟΔΙΑΓΡ.Ε/Β / 17-05-2016 εγγράφου)

Να αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή (email)
ΤΗΛ
1.

ΑΥΓΗ
(Ημερήσια Εφημερίδα)

2.

3.
4.

5.

6.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΝΕΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(ΤΕΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(για ανάρτηση)

Αγ. Κωνσταντίνου 12
10431 ΑΘΗΝΑ

FAX

Email

210
52 31 831-4

210
52 31 822

marketing@avgi.gr

210 6061625

210 6061745

isol@pegasus.gr

ΜΠΕΝΑΚΗ 5
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Μιχαλακοπούλου 80
115 28 Αθήνα
Κολοκοτρώνη 8
ΤΚ 10561 Σύνταγμα
Αθήνα

211 3659887
211 1045000

2111045175

contact@efsyn.gr

Νίκης 4
105 63 ΑΘΗΝΑ

210
32 91 607

210
32 21 772

meletes@central.tee.gr

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγου

213
13 08 217
(κα Θεολόγου
Άννα)

211 3659898

adnea@dolnet.gr

dplir@ggde.gr
a.theologou@yme.gov.
gr
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