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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ YΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)
1

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος , ως Προϊστάμενη Αρχή και δια της
i
Δ.Τ.Ε.ΠΕ Ηλείας, προκηρύσσει την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «ΜΕΛΕΤH ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΑΚΟΥ ΛΑΔΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο ΕΦΥΡΑ –
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 56.370,96 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV: 71320.000-7.
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία 16 : Μελέτες Τοπογραφίας, με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.625,23€,
β) κατηγορία 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων, με προεκτιμώμενη αμοιβή 30.137,00€,
γ) κατηγορία 27 : Περιβαλλοντικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 6.256,00€,
Απρόβλεπτες δαπάνες 7.352,73€
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pde.gov.gr ) πλην του εντύπου οικονομικής
προσφοράς το οποίο θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε
Ηλείας μέχρι την 21-6-2019 και ώρα 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το ανωτέρω
έντυπο και ταχυδρομικά με την προϋπόθεση ότι η αίτηση τους έχει κατατεθεί εντός των ορίων της
ανωτέρω ημερομηνίας.
Η αναλυτική Διακήρυξη έχει συνταχθεί χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα την πρότυπη διακήρυξη της
ΕΑΑΔΗΣΥ για σύναψη Δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο, 2621-360268 FAX επικοινωνίας 26210-33278, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Μ. Μαλεβίτη
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστ εί η 25-6-2019, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00πμ .
5. Οι προσφέροντες απαιτείται να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια ποιοτικής επιλογής:
5.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών του
άρθρου 12.1 της οικείας Διακήρυξης δηλ. στις κατηγορίες 16 (μελέτες Τοπογραφίας), 13 (μελέτες
Υδραυλικών έργων) και 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες). Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
5.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ii
Κάθε προσφέρων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει:
α. Ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικ ές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο
με 50.000,00 ευρώ.
5.3. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα iii
Κάθε προσφέρων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει :
Α) Απαιτήσεις στελέχωσης:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(1) Για την κατηγορία μελέτης 16 τουλάχιστον ένα (1) μελετητή τετραετούς εμπειρίας
(2) Για την κατηγορία μελέτης 13 τουλάχιστον ένα (1) μελετητή τετραετούς εμπειρίας
(3) Για την κατηγορία μελέτης 27 τουλάχιστον ένα (1) μελετητή τετραετούς εμπειρίας
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Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, οι προαναφερόμενες απαιτήσεις
στελέχωσης καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) στο Μητρώο Μελετών / Γραφείων
Μελετών για κάθε κατηγορία μελέτης της προς σύναψη Σύμβασης ως εξής:
1. Για την κατηγορία μελέτης 16: Πτυχίο Α΄ τάξης και άνω
2. Για την κατηγορία μελέτης 13: Πτυχίο Α΄ τάξης και άνω
3. Για την κατηγορία μελέτης 27: Πτυχίο Α΄ τάξης και άνω
Β)
Για τη μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες. Υδραυλικών Έργων), ο προσφέρων θα
πρέπει να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία (1) μελέτη που να
περιλαμβάνει μελετητικό αντικείμενο παρόμοιο με το αντικείμενο της προς σύναψη
σύμβασης, δηλαδή μελέτη μόνιμης οριοθέτησης/ διευθέτησης υδατορεμάτων. Η μελέτη
αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον σε επίπεδο προμελέτης και να έχει
τεχνικά εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα έγκρισης.

5.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςiv
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή
αποκλεισμού, σχετική πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας για την εκπόνηση μελετών δημοσίου
ενδιαφέροντος κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 , σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν4412/2016.
6. Η συνολική προθεσμία (καθαρός χρόνος) για την εκπόνηση της μελέτης είναι έξι (6) μήνες μη
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των εγκρίσεων.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
8. Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος/ Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (ΚΑΠ 2019) με ενάριθμο 2018ΚΑΠ1413000.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι
Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, του
άρθρου 21 της αναλυτικής Διακήρυξης.
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Σημείωση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 962/2019
απόφαση της Οικον.
Επιτροπής ΠΔΕ.
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Προαιρετική επιλογή. Η παρ. 19.4 τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής
και συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016.
Επαναλαμβάνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
iv

