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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ANTIKEIMENO:

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.
(ΟΤΑ)
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

Αρ. Πρωτ.:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
Ε.Π. «Υποδομές ΜεταφορώνΠεριβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020»
Κωδικός Έργου: MIS 5001353
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός
Ενάριθμου) 2017ΣΕ27510128
Κωδικός CPV: 71313000-5,
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για
θέματα περιβαλλοντικής
μηχανικής
2259/16-7-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.
4412/2016
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
1. H ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για
την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 149.152,82 € (πλέον
Φ.Π.Α. 24%).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.
(ΟΤΑ)
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail
Πληροφορίες

:
:
:
:
:
:

Γρηγορίου Ε’ 50
73135
28210 91888
28210 83400
dedisa@dedisa.gr
Ηρακλής Καραμπατσάκης

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 149.152,82 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει
τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 72.660,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)
2. 39.963,00 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και
Ηλεκτρονικές Μελέτες)
3. 17.075,10 € για μελέτη κατηγορίας 18 (Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών
Εγκαταστάσεων)
και 19.454,72 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης από τις 16-7-2018 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.dedisa.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη 01/8/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την
Παρασκευή 03/8/2018
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
09/8/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ.
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/8/2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
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. 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.
Λόγοι αποκλεισμού
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.
Κριτήρια επιλογής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο 19
του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
αναφέρονται στο άρθρο 20 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.
6. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου
ορίζεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού του κυρίως έργου, που είναι το υποέργο 1
της πράξης (Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση).
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται στο χρόνο
που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου (υποέργο 1 της πράξης) μέχρι
και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου αυτού (ενδεικτικό
εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης 24 μήνες).
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού,
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.
Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή του έργου της κατασκευής επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή
διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Η
έκπτωση του αναδόχου του έργου της κατασκευής, επιφέρει διακοπή του έργου του Τεχνικού
Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά την ανάθεση του έργου της
κατασκευής σε νέο Ανάδοχο.
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7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΔΥΟ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (2.950,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
8. Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 (κωδικός MIS:
5001353). H σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς
Πόρους. Η δημόσια δαπάνη εγγράφηκε στο ΠΔΕ με κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου)
2017ΣΕ27510128 και η ιδιωτική συμμετοχή θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του
φορέα και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 %
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ
των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το
άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
9. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
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 Διακήρυξης, καθώς και
τη σχετική στάθμισή τους.
10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Χανιά, 16-7-2018
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Ιωάννης Κουτράκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΥΚΑΚΗ
signed by
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