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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268208-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θήβα: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
2021/S 102-268208

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη 
Εταιρεία των Ο.Τ.Α.
Αριθμός ταυτοποίησης: 997502361
Ταχ. διεύθυνση: Π. Δράκου 11 και Πινδάρου
Πόλη: Θήβα
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Ταχ. κωδικός: 322 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κυριακή Μιχελάκου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kmixelakou@fodsaste.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2262080821
Φαξ:  +30 2262089627
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://fodsaste.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.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: Ν.Π.Ι.Δ. Α.Ε. των Ο.Τ.Α.

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μελέτες επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. Άμφισσας.
Αριθμός αναφοράς: 1Μ/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, για την κατασκευή της επέκτασης του Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) Άμφισσας, ήτοι:
Μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
Μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων)
Μελέτη κατηγορίας 18 (Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων)
Μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)
Για μελέτη κατηγορίας 09 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες)
Μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές μελέτες)
Σύμφωνα με τεύχος φακέλου μελέτης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 365 663.34 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα / Fthiotida
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας - Δ.Ε. Άμφισσας Δήμου Δελφών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση του συνόλου των επιμέρους κατηγοριών μελετών, για την κατασκευή της 
επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Άμφισσας, ήτοι:
1) 19 315,89 EUR για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)·
2) 163 957,31 EUR για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων)·
3) 22 974,89 EUR για μελέτη κατηγορίας 18 (Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων)·
4) 86 701,14 EUR για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)·
5) 16 803,18 EUR για μελέτη κατηγορίας 09 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες)·
6) 8 215,71 EUR για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές μελέτες)·
Και 47 695,22 EUR για απρόβλεπτες δαπάνες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς Κ1: Βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και 
των στόχων τής προς εκπόνηση μελέτης (στοιχ. α τεχν. έκθ του άρθρου 20.3 της διακήρυξης, αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση Κ1 σύμφωνα με άρ. 21.1 της διακήρυξης) / Στάθμιση: 35 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 2ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς Κ2: Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας 
εκπόνησης τής μελέτης (στοιχ. β και γ του άρθρου 20.3 της διακήρυξης, αξιολόγηση και βαθμολόγηση Κ2 
σύμφωνα με άρ. 21.1 της διακήρυξης) / Στάθμιση: 40 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 3ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς Κ3: Οργάνωση του οικονομικού φορέα (στοιχ. δ 
και ε του άρθρου 20.3 της διακήρυξης, αξιολόγηση και βαθμολόγηση Κ3 σύμφωνα με άρ. 21.1 της διακήρυξης) / 
Στάθμιση: 25 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συνολική βαθμολόγηση κριτηρίων ποιότητας: Η συνολική βαθμολόγηση και 
κατάταξη των κριτηρίων τεχνικής προσφοράς (για τα κριτήρια ποιότητας Κ1, Κ2 και Κ3) γίνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρ. 21.2 της διακήρυξης / Στάθμιση: 70 %
Τιμή - Στάθμιση: 30 %

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 365 663.34 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:
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με το άρθ. 184 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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 σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους, και συγκεκριμένα από τον 
ενάριθμο 2020ΣΕ27510131 της Σ.Α. Ε2751 (κωδικός έργου Π.Δ.Ε.). Ο Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από ιδίους 
πόρους του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε..

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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:
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 19.1 της διακήρυξης
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1) της διακήρυξης.
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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 19.2 της διακήρυξης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την τελευταία τριετία ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, ύψους 
τουλάχιστον αντίστοιχου με το ήμισυ ποσού της προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 182 831,67 EUR.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης του οικείου διαγωνισμού (διακήρυξη, 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, φάκελος μελέτης, Ε.Ε.Ε.Σ. και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες).

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
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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: 24/06/2021
Τοπική ώρα: 13:00

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.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/07/2021
Τοπική ώρα: 13:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η αποσφράγιση των προφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4 της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η διαδικασία διενεργείται από την επιτροπή διαγωνισμού.

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
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/05/2021
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