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ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Ημερομηνία 22/7/2019
ΑΠ. 4354
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Πληροφορίες:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
κα Σπυριδάκη, κα Μάρη
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
τηλ.: 2810278417, 2813404168
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο (email): a.spiridaki@apdkritis.gov.gr
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
i.mari@apdkritis.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Στ. Σπανάκη 2Α & Λεωφ. Ικάρου
Τ.Κ.: 713 07
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
TΗΛ.: 2810278417 Fax: 2810-341648
ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑ :2810-341648, 2813-404194
Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα www.apdkritis.gov.gr
(ειδικότερα www.apdkritis.gov.gr/el/γενική-διεύθυνση-χωροταξικής-και-περιβαλλοντικής-πολιτικής/διεύθυνση-υδάτων)
Περισσότερα στοιχεία περί του τεχνικού αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Υδάτων της ΑΠΔ
Κρήτης (αρμόδιος : κ. Μάρη Ιωάννα , τηλ. 2813404168).
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τίτλος: «Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος
μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης» και τόπος της παροχής είναι η: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Δ/νση Υδάτων Α.Δ.Κ. στην ανάλυση και επεξεργασία
τεχνικών δεδομένων, στην προετοιμασία προκηρύξεων μέτρων σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης καθώς και
στην παρακολούθηση των όρων και των παραδοτέων των προκηρύξεων, στη σύνταξη οδηγιών και επεξηγήσεων προς
ενδιαφερόμενους καθώς και σε συναντήσεις εργασίας – επιτροπές, στην σύνταξη αναφορών σχετικά με τον σχεδιασμό και
προγραμματισμό έργων, στην καταχώρηση δεδομένων με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, στην υποβοήθηση σε θέματα
τιμολόγησης νερού και σε θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής νέων έργων στο άρθρο 4.7
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στις απαιτήσεις από την 2η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ.
CPV: 90710000-7 Διαχείριση Περιβάλλοντος
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική:100.806,45€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/10/2023.
Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 μέλη του ΤΕΕ ή ΓΕΩΤΕΕ και εγγεγραμμένοι
στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών.
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.
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1. Κάθε προσφέρων πρέπει να πληροί τους λόγους περί μη αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 και να διαθέτει ελάχιστη τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα όπως αναλύεται στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης. Ειδικότερα:
Να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με την υπό ανάθεση σύμβαση όπως περιγράφεται
στην αναλυτική Διακήρυξη, να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέλος του ΓΕΩΤΕΕ ή του ΤΕΕ και κάτοχος μελετητικού
πτυχίου εν ισχύ μιας τουλάχιστον εκ των τριών κατηγοριών μελετών: κατηγορία (13) «Μελέτες Υδραυλικών έργων», κατηγορία
(20) «Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες και Έρευνες», κατηγορία (27) «Περιβαλλοντικές Μελέτες».
Επιπλέον α) εμπειρία που θα αποδεικνύεται από τουλάχιστον δύο συμβάσεις υπηρεσιών ή εκπόνηση μελετών που θα έχουν
ολοκληρωθεί μέσα στα επτά τελευταία χρόνια, σχετικά με τη διαχείριση – προστασία υδάτων (διαχειριστικά σχέδια υδάτων ή
διαχειριστικές μελέτες υδάτων ή μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικών με υδατικούς πόρους ή γενικότερες μελέτες
σχετικές με επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα), και
β) γνώση της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο «καλής» γνώσης (Β2).
2. Απαιτούμενες Εγγυήσεις : Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού χιλίων
ευρώ (2.000,00 €). Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
που θα ανατεθεί χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016.
3. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029380 (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του
περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από
την Περιφέρεια Κρήτης - Κ.Α. 2018ΕΠ00210024 της ΣΑΕΠ 0021.
ΤΜΗΜΑ IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3 της Διακήρυξης.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/9/219 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/9/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Επισημαίνεται ότι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, οι
συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν (με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier),
τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών
Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Στ. Σπανάκη 2Α & Λεωφ.Ικάρου, ΠόροςΗράκλειο, ΤΚ 71307, (1ος όροφος).
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ε.Ε. στις ………………. Στην Ε.Ε. δημοσιεύθηκε στις ……………. με αριθμό ΕΕ S :……………….
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22/9/2019
Η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
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