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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο 24-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 223663
Α∆Α:

ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άρθρο 117 ν.4412/2016)

Επίσηµη επωνυµία: Περιφέρεια Κρήτης /Γενική ∆/νση Αναπτ/κού Προγραµ/µου Περιβ/ντος &Υποδοµών
∆/νση Τεχνικών Έργων
Ταχυδροµική διεύθυνση: Οδός Λασσαίας 1Α, TK 71305, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα, NUTS: EL431 Κρήτη
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: dte@crete.gov.gr
∆/νση στο διαδίκτυο: www.crete.gov.gr
Επικοινωνία: Αρµόδια για πληροφορίες κ. Μαρία Νικολακάκη τηλ. ++302810 529123, fax: ++302810
529125
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που
ανέρχεται σε 0 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση «Περιφέρεια Κρήτης - ∆/νση Τεχνικών Έργων, Λασσαίας 1Α, TK 71305,
Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα» κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, έως την 10/11/2017 ηµέρα Παρασκευή.
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών
CPV: 71335000-5
Είδος Σύµβασης: ΜΕΛΕΤΗ
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL431 Κρήτη
Τίτλος έργου: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΚΥΜΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΦΡΑΓΜΑ ΑΜΙΡΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σύντοµη Περιγραφή: Αντικείµενο της µελέτης είναι η εκπόνηση των επιµέρους µελετών που αφορούν τα
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΚΥΜΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΦΡΑΓΜΑ
ΑΜΙΡΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εκτιµώµενη συνολική αξία: Αξία χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 59.967,03€
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
∆ιάρκεια Σύµβασης: Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε
τέσσερεις ( 4) . µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού.
Προϋποθέσεις συµµετοχής:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση µελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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) σε 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 ένωσηςi.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
σηµείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
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περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νοµικών
προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες µελετών.
Λόγοι αποκλεισµού: Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 18 της ∆ιακήρυξης.
Κριτήρια επιλογής: 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.

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων
Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, ως εξής:
στην κατηγορία µελέτης g 13 ., πτυχία τάξεων Α΄ και άνω
στην κατηγορία µελέτης g 21 .., πτυχία τάξεων Α’ και Άνω
στην κατηγορία µελέτης g 20 .., πτυχία τάξεων Α’ και Άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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, 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, προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού
µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
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.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκειαii
∆εν απαιτείται.
Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α) Για την Κατηγορία Μελέτες Υδραυλικών Έργων (13) :
Να έχει την τελευταία πενταετία µελετήσει φράγµα ίσης ή µεγαλύτερης χωρητικότητας από εκείνο του
φράγµατος του θέµατος (µεγαλύτερης του 1.000.000 m3
(β) Για τις Κατηγορίες Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) και Γεωλογικές g Μελέτες και Έρευνες (20):
Να έχει µελετήσει την τελευταία πενταετία φράγµα ίσης ή µεγαλύτερης χωρητικότητας (ίσης ή µεγαλύτερης
του 1.000.000 m3) και ίσου ή µεγαλύτερου όγκου αναχώµατος σώµατος φράγµατος από εκείνο του
φράγµατος του θέµατος (ίσου ή µεγαλύτερου των 545.000 m3).
Να έχει εκπονήσει µια τουλάχιστον εδαφοδυναµική ανάλυση σεισµού σε µελέτη αποκατάστασης
κατολίσθησης.
Να έχει εκπονήσει τουλάχιστον µια µελέτη αποκατάσταση κατολίσθησης σε πρανές ταµιευτήρα φράγµατος.
Τα παραπάνω πρέπει να είναι σύµφωνα µε το Προσάρτηµα Α, Παράρτηµα ΧΙΙ Μέρος ΙΙ του ν.4412/2016
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Εγγύηση συµµετοχής: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1199,34 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η
εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
∆ιαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή (Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός)
Η Σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης: 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 παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια,
καθώς και τη σχετική στάθµισή τους.
Προθεσµία παραλαβής των προσφορών: Ηµεροµηνία

14/11/2017 , και ώρα:10:00πµ.

Φάκελοι προσφορών: Υποβάλλονται είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε
συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής στη διεύθυνση «Περιφέρεια Κρήτης - ∆/νση Τεχνικών Έργων, Λασσαίας 1Α, T.K. 71305, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα».
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστηµα δέκα (10) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Ηµεροµηνία: 14/11/2017, και ώρα:
10:00πµ, στη διεύθυνση: «Περιφέρεια Κρήτης - ∆/νση Τεχνικών Έργων, Λασσαίας 1Α, T.K. 71305, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα».
Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ.
Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).
∆εν γίνεται χρήση ηλεκτρονικών προσφορών, παραγγελιών, τιµολογήσεων.
Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 402 µε Κ.Α. 2010ΕΠ40200009.
∆ιαδικασίες προσφυγής: Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιο της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση
«Περιφέρεια Κρήτης - ∆/νση Τεχνικών Έργων, Λασσαίας 1Α, T.K.71305, Ηράκλειο - Κρήτης, Ελλάδα». Σε
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5)
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την
καταληκτική
ηµεροµηνία
υποβολής
προσφορών
του
άρθρου
14
της
παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του
Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου αποφασίστηκε µε την υπ' αριθµό
ο
941/2017 (πρακτικό Ν 25 /26-09-2017) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης. Η
παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση µόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
διακήρυξη του διαγωνισµού.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την
εκτέλεση της σύμβασης (πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Για περισσότερα, πρβ.
Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Αρχής με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και
κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής” (απόφαση 180/2016).
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