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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΓΡΕΒΕΝΨΝ (ΔΕΤΑΓ)
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ
ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΨΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 327 ΣΟΤ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΣΙΜΗ
Σμήμα I : Αναθέτων φορέασ
Ι.1
Επωνυμία, διευθύνςεισ και ςημεία επαφήσ:
Αναθϋτων Υορϋασ
: ΔΕΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Οδόσ
: 1ο ΦΙΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗ
Σαχ.Κωδ.

:

51100 Γρεβενϊ

Σηλ.

:

24620 25433

E-mail

:

deyagrevena@yahoo.gr

Πληροφορύεσ

:

ΣΟΣΙΔΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

Σμήμα II : Αντικείμενο τησ ςύμβαςησ
II.1. Περιγραφή:
Ο τύτλοσ τησ ςύμβαςησ εύναι: «ΦΕΔΙΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ ΔΕΤΑ ΓΡΕΒΕΝΨΝ»
Κύριοσ τόποσ ό τοποθεςύα των ϋργων, τόποσ παρϊδοςησ ό παροχόσ: Γρεβενά (NUTS: EL531).

II.2. ύντομη περιγραφή τησ ςύμβαςησ:
Αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι η υλοπούηςη του χεδύου Αςφϊλειασ Νερού ΔΕΤΑ Γρεβενών
ςύμφωνα με τισ αναλυτικϋσ προδιαγραφϋσ τησ Ειδικόσ Γραμματεύασ Τδϊτων, όπωσ αυτϋσ ςυντϊχθηκαν ςτα
πλαύςια του ϋργου «Σεχνικόσ Τποςτόριξησ τησ Ειδικόσ Γραμματεύασ Τδϊτων για την Καταγραφό προβλημϊτων
εφαρμογόσ τησ Οδηγύασ 98/83/ΕΚ περύ πόςιμου νερού ςτην Ελλϊδα και τη διερεύνηςη δυνατοτότων
υιοθϋτηςησ χεδύων Αςφϊλειασ Νερού (Water Safety Plans)».
[CPV: 71320000-7 Τπηρεςίεσ εκπόνηςησ τεχνικών μελετών]

II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή:
Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςε 58.325,36 € (πλέον ΥΠΑ) και περιλαμβϊνει τισ
προεκτιμώμενεσ αμοιβϋσ των παρακϊτω επιμϋρουσ κατηγοριών μελετών:
1.

31.473,75 € για μελϋτη κατηγορύασ 13

2.

12.949,20 € για μελϋτη κατηγορύασ 27

3.

6.294,75 € για μελϋτη κατηγορύασ 20

και 7.607,66 € για απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ

II.4. Διάρκεια τησ ςύμβαςησ:
Η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε εύκοςι τϋςςερεισ (24)
μόνεσ από την υπογραφό του ςυμφωνητικού.
Ο καθαρόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε εύκοςι (20) μόνεσ.
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Σμήμα III : Νομικέσ, οικονομικέσ, χρηματοοικονομικέσ και τεχνικέσ πληροφορίεσ
III.1. Απαιτούμενεσ εγγυήςεισ:
Δεν απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ ςυμμετοχόσ ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςύμφωνα με το ϊρθρο 302 παρ. 1
του Ν. 4412/2016.
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 302
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ,
χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει
ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει.
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 337 ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ
ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό
εγγύηςη, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ.
Με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, καθώσ και την εντολό ϋναρξησ κϊθε επόμενου ςταδύου χορηγεύται ςτον
ανϊδοχο ϋντοκη προκαταβολό που ανϋρχεται ςε ποςοςτό δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ ςυμβατικόσ αμοιβόσ
του ςταδύου, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 187 του Ν.4412/2016, ϋναντι ιςόποςησ εγγυητικόσ
επιςτολόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 302 του Ν.4412/2016. Η προκαταβολό εύναι ϋντοκη από
τησ καταβολόσ, επιβαρυνόμενη με το ύψοσ επιτοκύου που καθορύζεται με απόφαςη του Τπουργού
Οικονομικών. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ προκαταβολόσ προσ τον
ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. Για τη χορόγηςη μεγαλύτερου ύψουσ
προκαταβολόσ, αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει
τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλομϋνησ
προκαταβολόσ.

III.2.

Βαςικοί όροι χρηματοδότηςησ και πληρωμήσ:

Η μελϋτη ϋχει ενταχθεύ
ΕΠΑ 2014-2020/ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και η ςύμβαςη θα χρηματοδοτηθεύ από πιςτώςεισ του Προγρϊμματοσ αυτού (Σύτλοσ Πρϊξησ:
«ΦΕΔΙΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ ΔΕΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠ 5052416), από το Ευρωπαώκό Σαμεύο
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ) και Εθνικό υμμετοχό. Η θετικό γνώμη τησ ΕΤΔ-ΕΠ «ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ό η τεκμαιρόμενη θετικό γνώμη για τη διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ αποτελεύ όρο για τη
χρηματοδότηςη τησ πρϊξησ. Ο κωδικόσ .Α. τησ πρϊξησ εύναι ΕΠ0051/Κωδικόσ Εναρύθμου 2020ΕΠ00510039.
Η ςύμβαςη υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατόςεισ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,07 % υπϋρ των
λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 3
του Ν.4013/2011, καθώσ και τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

III.3.

Προώποθέςεισ ςυμμετοχήσ:

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςτην
εκπόνηςη μελετών των κατηγοριών υδραυλικών μελετών (κατ. 13), περιβαλλοντικών μελετών (κατ. 27),
γεωλογικών-υδρογεωλογικών μελετών (κατ. 20) και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ
Ένωςησ, β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει
και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4
και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ
και δ) τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.
Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω
ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η ϋνωςη των φυςικών ό
νομικών προςώπων μπορεύ να αφορϊ ςτην ύδια ό ςε διαφορετικϋσ κατηγορύεσ μελετών.
Κϊθε διαγωνιζόμενοσ οφεύλει να διαθϋτει (α) οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, (β) τεχνικό και
επαγγελματικό ικανότητα και (γ) πιςτοπούηςη διαςφϊλιςησ ποιότητασ, και περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ,
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 19 τησ διακόρυξησ.

Σμήμα IV : Διαδικαςία
IV.1. Είδοσ διαδικαςίασ – Κριτήριο ανάθεςησ:
Εύδοσ διαδικαςύασ: υνοπτικό διαδικαςύα του ϊρθρου 327 του ν. 4412/2016.
Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ» βϊςει
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ τιμόσ. Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ, θα αξιολογηθούν οι Σεχνικϋσ και Οικονομικϋσ προςφορϋσ
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των προςφερόντων με βϊςη κριτόρια και υποκριτόρια, καθώσ και ςχετικό ςτϊθμιςό τουσ ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 τησ διακόρυξησ.

IV.2.

Προθεςμίεσ:

Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών
ορύζεται η 12/05/2021, ημέρα Σετάρτη και ώρα 10.00 πμ
Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ. Οι προςφορϋσ ιςχύουν για δϋκα (10) μόνεσ από την ημϋρα λόξησ
τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών του επομϋνου ϊρθρου.

Σμήμα VI: Πρόςθετεσ πληροφορίεσ
VI.1. Έγγραφα ςύμβαςησ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επύςησ να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ από τισ 29/04/2021 ςτα
γραφεύα τησ ΔΕΤΑ Γρεβενών, κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.
Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ από τισ
29/04/2021 ςτην ιςτοςελύδα του αναθϋτοντοσ φορϋα (http://www.deyag.gr/).
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 07/05/2021, ο αναθϋτων φορϋασ παρϋχει ςε όλουσ τουσ
προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ
με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ϋωσ την 07/05/2021.

VI.2.

Ενςτάςεισ:

ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ ό παρϊλειψησ του αναθϋτοντοσ φορϋα, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι
πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα ό
από τη ςυντϋλεςη τησ παρϊλειψησ. Η ϋνςταςη κατϊ τησ διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ υποβϊλλεται ςε
προθεςμύα που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του χρονικού διαςτόματοσ από τη δημοςύευςη τησ διακόρυξησ ςτο
ΚΗΜΔΗ ό την αποςτολό τησ πρόςκληςησ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Για
τον υπολογιςμό τησ προθεςμύασ αυτόσ ςυνυπολογύζονται και οι ημερομηνύεσ τησ δημοςύευςησ και τησ
υποβολόσ των προςφορών.
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον του αναθϋτοντοσ φορϋα, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα από γνώμη τησ
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, για τισ ενςτϊςεισ του πρώτου εδαφύου τησ παρ. 6.1 και ύςτερα από γνώμη του
Σεχνικού υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ του δεύτερου εδαφύου τησ παρ. 6.1, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10)
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ϋνςταςησ. την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ ό τησ
πρόςκληςησ ο αναθϋτων φορϋασ αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ
των προςφορών. Με την ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ.
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου
υπϋρ του Δημοςύου, ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα
με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 333Α και 127 του Ν. 4412/2016. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο
παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη του αναθϋτοντοσ φορϋα, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό ό μερικώσ δεκτό από το
αποφαςύζον όργανο.
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη ϋνςταςησ τησ παραγρϊφου 6.1 και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη τησ
ςύμβαςησ. Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ.
Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον, μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό εκτϋλεςησ και την ακύρωςη τησ πρϊξησ ό τησ
παρϊλειψησ του αναθϋτοντοσ φορϋα που εκδύδεται ό ςυντελεύται επύ τησ ϋνςταςησ τησ προηγούμενησ
παραγρϊφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετεύου τησ ϋδρασ του αναθϋτοντοσ φορϋα, κατϊ τα οριζόμενα ςτο
π.δ. 18/1989 (Α 8).
Η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ τησ παραγρϊφου 6.1 αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ενδύκων βοηθημϊτων
του παρόντοσ. Πϋραν από την ενδικοφανό αυτό προςφυγό δεν χωρεύ καμύα ϊλλη τυχόν προβλεπόμενη από
γενικό διϊταξη ενδικοφανόσ προςφυγό ό ειδικό προςφυγό νομιμότητασ. Σο παρϊβολο για την ϊςκηςη τησ
αύτηςησ ακύρωςησ και τησ αύτηςησ αναςτολόσ υπολογύζεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο δεύτερο εδϊφιο τησ
παρ. 1 του ϊρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α 8).
Ο Πρόεδροσ του Δ.. τησ ΔΕΤΑ Γρεβενών

Γεώργιοσ Δαςταμάνησ
Δήμαρχοσ Γρεβενών
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