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Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Σπύρου Λούη 1, Γ΄Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού
Πόλη: Aχαρνές
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: GR 136 77
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@igme.gr
Τηλέφωνο: +30 2131337372
Φαξ: +30 2131337470
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eagme.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

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

Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
Αριθμός αναφοράς: 7/2021

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90714500 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Απογραφή των Υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ)
της χώρας, μέσω της συμπλήρωσης Απογραφικών Δελτίων Υδρογεωτρήσεων,που θα χορηγηθούν από την
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 383 225.79 EUR
II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΥΔ01α-ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90714500 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (Oι Δήμοι [ΗΛΙΔΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΖΑΧΑΡΩΣ)

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Απογραφή των Υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων Υδατικών Διαμερισμάτων
(ΥΔ) της χώρας, μέσω της συμπλήρωσης Απογραφικών Δελτίων Υδρογεωτρήσεων,που θα χορηγηθούν από
τηνΕ.Α.Γ.Μ.Ε. με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των
απαιτήσεων της σύμβασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας
της μεθοδολογίας υλοποίησης της σύμβασης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία της προτεινόμενης ομάδας έργου,
πέραν των ελάχιστων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος Ι, καθώς και η
τεκμηρίωσητης απογραφικής της ικανότητας ανά ημέρα. / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ο ορθολογικόςκαι ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησηςτου
αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 20

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 47 903.23 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΑΣ (1) ΜΗΝΑΣ

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, το σύνολο
των απογραφόμενων σημείων καθώς και το συνολικό κόστος του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί
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βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ανά υδρογεώτρηση. Το συνολικό κόστος του δικαιώματος
προαίρεσης δεν θα ξεπερνά το αναφερόμενο στον πίνακα του άρθρου 2.1 του Παραρτήματος Ι. Η χρονική
διάρκεια της υλοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί αναλογικά προς τον χρόνο υλοποίησης
του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου, και δεν θα ξεπερνά
την μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια προαίρεσης που αναφέρεται στον πίνακα τουάρθρου 2.3 του Παραρτήματος.Ι
της διακήρυξης.
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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΣΕ27510124) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ως εκ τούτου η θετική
γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποέργο Νο.– 2 "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων περιφερειών της
χώρας" της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή
υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα – ΣΑΜΥ–ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», άξονας προτεραιότητας
14.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΥΔ01β-ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90714500 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι Δήμοι [ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ]

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Απογραφή των Υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων Υδατικών Διαμερισμάτων
(ΥΔ) της χώρας, μέσω της συμπλήρωσης Απογραφικών Δελτίων Υδρογεωτρήσεων,που θα χορηγηθούν από
τηνΕ.Α.Γ.Μ.Ε. με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των
απαιτήσεων της σύμβασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας
της μεθοδολογίας υλοποίησης της σύμβασης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία της προτεινόμενης ομάδας έργου,
πέραν των ελάχιστων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος Ι, καθώς και η
τεκμηρίωσητης απογραφικής της ικανότητας ανά ημέρα. / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ο ορθολογικόςκαι ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησηςτου
αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 20

ΑΔΑ: ΨΣΤΙ46ΜΗΠ8-Ψ48
4 / 14

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 919.35 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 0,8 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, το σύνολο
των απογραφόμενων σημείων καθώς και το συνολικό κόστος του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί
βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ανά υδρογεώτρηση. Το συνολικό κόστος του δικαιώματος
προαίρεσης δεν θα ξεπερνά το αναφερόμενο στον πίνακα του άρθρου 2.1 του Παραρτήματος Ι. Η χρονική
διάρκεια της υλοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί αναλογικά προς τον χρόνο υλοποίησης
του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου, και δεν θα ξεπερνά
την μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια προαίρεσης που αναφέρεται στον πίνακα του άρθρου 2.3 του Παραρτήματος.Ι
της διακήρυξης.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΣΕ27510124) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ως εκ τούτου η θετική
γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποέργο Νο.– 2 "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων περιφερειών της
χώρας" της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή
υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα – ΣΑΜΥ–ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», άξονας προτεραιότητας
14.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΥΔ02- ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90714500 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι Δήμοι [ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΝΕΜΕΑΣ]

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Το φυσικό αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών συνίσταται στην απογραφή των υδρογεωτρήσεων
επιλεγμένων Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί,
μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένου τύπου Απογραφικών Δελτίων Υδρογεωτρήσεων, που θα χορηγηθούν
από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των
απαιτήσεων της σύμβασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας
της μεθοδολογίας υλοποίησης της σύμβασης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία της προτεινόμενης ομάδας έργου,
πέραν των ελάχιστων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος Ι, καθώς και η
τεκμηρίωσητης απογραφικής της ικανότητας ανά ημέρα. / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ο ορθολογικόςκαι ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησηςτου
αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 20

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 919.35 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 0,8 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, το σύνολο
των απογραφόμενων σημείων καθώς και το συνολικό κόστος του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί
βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ανά υδρογεώτρηση. Το συνολικό κόστος του δικαιώματος
προαίρεσης δεν θα ξεπερνά το αναφερόμενο στον πίνακα του άρθρου 2.1 του Παραρτήματος Ι. Η χρονική
διάρκεια της υλοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί αναλογικά προς τον χρόνο υλοποίησης
του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου, και δεν θα ξεπερνά
την μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια προαίρεσης που αναφέρεται στον πίνακα του άρθρου 2.3 του Παραρτήματος Ι
της διακήρυξης.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΣΕ27510124) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ως εκ τούτου η θετική
γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Υποέργο Νο.– 2 "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων περιφερειών της
χώρας" της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή
υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα – ΣΑΜΥ–ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», άξονας προτεραιότητας
14.
II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΥΔ03α-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90714500 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι Δήμοι [ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ]

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το φυσικό αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών συνίσταται στην απογραφή των υδρογεωτρήσεων
επιλεγμένων Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί,
μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένου τύπου Απογραφικών Δελτίων Υδρογεωτρήσεων, που θα χορηγηθούν
από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των
απαιτήσεων της σύμβασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας
της μεθοδολογίας υλοποίησης της σύμβασης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία της προτεινόμενης ομάδας έργου,
πέραν των ελάχιστων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος Ι, καθώς και η
τεκμηρίωσητης απογραφικής της ικανότητας ανά ημέρα. / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ο ορθολογικόςκαι ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησηςτου
αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 20

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 23 951.61 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 0,5 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, το σύνολο
των απογραφόμενων σημείων καθώς και το συνολικό κόστος του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί
βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ανά υδρογεώτρηση. Το συνολικό κόστος του δικαιώματος
προαίρεσης δεν θα ξεπερνά το αναφερόμενο στον πίνακα του άρθρου 2.1 του Παραρτήματος Ι. Η χρονική
διάρκεια της υλοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί αναλογικά προς τον χρόνο υλοποίησης
του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου, και δεν θα ξεπερνά
την μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια προαίρεσης που αναφέρεται στον πίνακα τουάρθρου 2.3 του Παραρτήματος.Ι
της διακήρυξης.
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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΣΕ27510124) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ως εκ τούτου η θετική
γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποέργο Νο.– 2 "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων περιφερειών της
χώρας" της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή
υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα – ΣΑΜΥ–ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», άξονας προτεραιότητας
14.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΥΔ03β-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90714500 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι Δήμοι [ΣΠΑΡΤΗΣ, ΕΥΡΩΤΑ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ]

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το φυσικό αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών συνίσταται στην απογραφή των υδρογεωτρήσεων
επιλεγμένων Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί,
μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένου τύπου Απογραφικών Δελτίων Υδρογεωτρήσεων, που θα χορηγηθούν
από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των
απαιτήσεων της σύμβασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας
της μεθοδολογίας υλοποίησης της σύμβασης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία της προτεινόμενης ομάδας έργου,
πέραν των ελάχιστων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος Ι, καθώς και η
τεκμηρίωσητης απογραφικής της ικανότητας ανά ημέρα. / Στάθμιση: 30
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ο ορθολογικόςκαι ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησηςτου
αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 20
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 919.35 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 9
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠAΡΑΤΑΣΗΣ 0,9 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, το σύνολο των
απογραφόμενων σημείων καθώς και το συνολικό κόστος του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί βάσει της
οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ανά υδρογεώτρηση. Το συνολικό κόστος του δικαιώματος προαίρεσης
δεν θα ξεπερνά το αναφερόμενο στον πίνακα του άρθρου 2.1 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης. Η χρονική
διάρκεια της υλοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί αναλογικά προς τον χρόνο υλοποίησης
του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου, και δεν θα ξεπερνά
την μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια προαίρεσης που αναφέρεται στον πίνακα του άρθρου 2.3 του Παραρτήματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΣΕ27510124) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ως εκ τούτου η θετική
γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποέργο Νο.– 2 "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων περιφερειών της
χώρας" της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή
υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα – ΣΑΜΥ–ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», άξονας προτεραιότητας
14.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΥΔ04-ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90714500 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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Οι Δήμοι [ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ, ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ]
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το φυσικό αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών συνίσταται στην απογραφή των υδρογεωτρήσεων
επιλεγμένων Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί,
μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένου τύπου Απογραφικών Δελτίων Υδρογεωτρήσεων, που θα χορηγηθούν
από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των
απαιτήσεων της σύμβασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας
της μεθοδολογίας υλοποίησης της σύμβασης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία της προτεινόμενης ομάδας έργου,
πέραν των ελάχιστων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος Ι, καθώς και η
τεκμηρίωσητης απογραφικής της ικανότητας ανά ημέρα. / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ο ορθολογικόςκαι ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησηςτου
αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 20

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 919.35 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 0,8 ΜΗΝΕΣ.

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, το σύνολο
των απογραφόμενων σημείων καθώς και το συνολικό κόστος του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί
βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ανά υδρογεώτρηση. Το συνολικό κόστος του δικαιώματος
προαίρεσης δεν θα ξεπερνά το αναφερόμενο στον πίνακα του άρθρου 2.1 του Παραρτήματος Ι. Η χρονική
διάρκεια της υλοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί αναλογικά προς τον χρόνο υλοποίησης
του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου, και δεν θα ξεπερνά
την μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια προαίρεσης που αναφέρεται στον πίνακα τουάρθρου 2.3 του Παραρτήματος Ι
της διακήρυξης.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΣΕ27510124) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ως εκ τούτου η θετική
γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης.
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II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποέργο Νο.– 2 "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων περιφερειών της
χώρας" της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή
υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα – ΣΑΜΥ–ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», άξονας προτεραιότητας
14.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΥΔ07-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90714500 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι Δήμοι [ΛΑΜΙΕΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΣΤΥΛΙΔΟΣ]

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το φυσικό αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών συνίσταται στην απογραφή των υδρογεωτρήσεων
επιλεγμένων Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί,
μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένου τύπου Απογραφικών Δελτίων Υδρογεωτρήσεων, που θα χορηγηθούν
από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των
απαιτήσεων της σύμβασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας
της μεθοδολογίας υλοποίησης της σύμβασης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία της προτεινόμενης ομάδας έργου,
πέραν των ελάχιστων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος Ι, καθώς και η
τεκμηρίωσητης απογραφικής της ικανότητας ανά ημέρα. / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ο ορθολογικόςκαι ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησηςτου
αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 20

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 63 870.97 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 13
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 1,3 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
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Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, το σύνολο
των απογραφόμενων σημείων καθώς και το συνολικό κόστος του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί
βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ανά υδρογεώτρηση. Το συνολικό κόστος του δικαιώματος
προαίρεσης δεν θα ξεπερνά το αναφερόμενο στον πίνακα του άρθρου 2.1 του Παραρτήματος Ι. Η χρονική
διάρκεια της υλοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί αναλογικά προς τον χρόνο υλοποίησης
του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου, και δεν θα ξεπερνά
την μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια προαίρεσης που αναφέρεται στον πίνακα τουάρθρου 2.3 του Παραρτήματος Ι
της διακηρυξης.
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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΣΕ27510124) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ως εκ τούτου η θετική
γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποέργο Νο.– 2 "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων περιφερειών της
χώρας" της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή
υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα – ΣΑΜΥ–ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», άξονας προτεραιότητας
14.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΥΔ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90714500 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι Δήμοι [ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΣΚΥΔΡΑΣ,
ΑΛΜΩΠΙΑΣ]

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το φυσικό αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών συνίσταται στην απογραφή των υδρογεωτρήσεων
επιλεγμένων Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί,
μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένου τύπου Απογραφικών Δελτίων Υδρογεωτρήσεων, που θα χορηγηθούν
από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των
απαιτήσεων της σύμβασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας
της μεθοδολογίας υλοποίησης της σύμβασης / Στάθμιση: 30
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία της προτεινόμενης ομάδας έργου,
πέραν των ελάχιστων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος Ι, καθώς και η
τεκμηρίωσητης απογραφικής της ικανότητας ανά ημέρα. / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ο ορθολογικόςκαι ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησηςτου
αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 20
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 87 822.58 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 1,8 ΜΗΝΕΣ

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, το σύνολο
των απογραφόμενων σημείων καθώς και το συνολικό κόστος του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί
βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ανά υδρογεώτρηση. Το συνολικό κόστος του δικαιώματος
προαίρεσης δεν θα ξεπερνά το αναφερόμενο στον πίνακα του άρθρου 2.1 του παρόντος Παραρτήματος Ι.
Η χρονική διάρκεια της υλοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης θα υπολογιστεί αναλογικά προς τον χρόνο
υλοποίησης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου, και δεν
θα ξεπερνά την μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια προαίρεσης που αναφέρεται στον πίνακα τουάρθρου 2.3 του
Παραρτήματος Ι της διακήρυξης.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΣΕ27510124) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ως εκ τούτου η θετική
γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποέργο Νο.– 2 "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων περιφερειών της
χώρας" της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή
υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα – ΣΑΜΥ–ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», άξονας προτεραιότητας
14.

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:
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλοκράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν την σχετική υπηρεσία στην
χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση
αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Δεν απαιτείται.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον
μία (1) σύμβαση συναφούς αντικειμένου.
Ως συναφούς αντικειμένου θεωρούνται οι συμβάσεις που συμπεριλαμβάνουν ως αντικείμενο την απογραφή
γεωτρήσεων με συμπλήρωση απογραφικού δελτίου.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης/πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
έργου, εφόσον ο αποδέκτης των υπηρεσιών ήταν δημόσιος φορέας που υπαγόταν στις διατάξεις του ενωσιακού
και εθνικού δικαίου για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, ή η ημερομηνία της βεβαίωσης ή του σχετικού
τιμολογίου ή της απόδειξης σε κάθε άλλη περίπτωση.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από
ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης.

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.1.8)

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

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/12/2021
Τοπική ώρα: 15:00
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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.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/12/2021
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
όπως περιγράφεται στο Εδάφιο 3.4 της Διακήρυξης

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/11/2021

