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Ως προς τον τίτλο των έργων, την
αναφορά του ταμείου χρηματοδότησης
και των ημερομηνιών που αφορούν
στην προκήρυξη.
Αθήνα 11-01-2002
Γ΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου, Δ/νση Υδατικού Δυναμικού
& Φυσικών Πόρων, Μιχαλακοπούλου 80, Τ.Κ. 10192 Αθήνα,
Fax. 010-7771589, Τηλ 010-7776282, 010-7759791, 010-7771589, e.mail :
SiatouCh@ypan.gr. Υπεύθυνη : Χρυσάνθη Μανιάτη-Σιάτου.
2.
Κατηγορία και περιγραφή των εργασιών.
Ταξινόμηση CPC 867, παροχή υπηρεσιών (Παράρτημα ΙΑ κατηγορία 12 της
92/50).
Προκήρυξη ανοικτού
διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την
συμφερότερη προσφορά για τα ακόλουθα έργα:
1. «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων
διαχείρισης Υδατικών πόρων
Υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής,
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας », προϋπολογισμού 1.957.627,1
ευρώ
2. «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών πόρων
Υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου
και Ανατολικής Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 1.021.186,4 ευρώ
3. «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών πόρων
Υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», προϋπολογισμού 1.685.169,4 ευρώ
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4. «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών πόρων
Υδατικού διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου», προϋπολογισμού 805.084,8 ευρώ
Ο Φ.Π.Α. ποσοστό 18%, είναι επί πλέον των ανωτέρω προϋπολογισμών των
έργων.
3. Τόπος παροχής Υπηρεσιών : GR – Αθήνα και οι περιοχές εργασιών.
4.

α) Δικαίωμα συμμετοχής : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους,
που ασκούν νόμιμα επάγγελμα στις χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και
έχουν εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε θέματα παρόμοια με το
αντικείμενο των έργων. Επιτρέπονται οι Κ/Ξ με υποβολή κοινής δήλωσης
που θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε κοινοπρατούντος
οίκου, με την οποία αποδέχεται τη σύμπραξη και θα ορίζεται κοινός
εκπρόσωπος.
Η απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία αφορά θέματα :
• Διαχείρισης υδατικών πόρων.
• Έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.
• Υδρολογικά, υδρογεωλογικά, περιβαλλοντικά.
Αναλυτική αναφορά στο άρθρο 4 «Γενικοί όροι διαγωνισμού» της
Αναλυτικής Προκήρυξης.
β) Νομοθετικές Διατάξεις : Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η
σύμβαση που θα υλοποιήσει το παρόν έργο, διέπονται από τις διατάξεις
της προκήρυξης, των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ και 97/52 της Ε.Ε., των Π.Δ.,
346/98 (ΦΕΚ Α 230) , 18/2000 (ΦΕΚ Α 15) και 327/95 (ΦΕΚ Α 176)
καθώς και του ν. 2308/95 (ΦΕΚ Α 247).
γ) Οι υποψήφιοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της
μελέτης θα πρέπει να δηλώσουν ονόματα και επαγγελματικά προσόντα των
στελεχών που θα είναι μέλη της ομάδας μελέτης.

5. Τρόποι εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ένα ενδιαφερόμενο σχήμα προσφερόντων μπορεί να δηλώσει συμμετοχή
στο διαγωνισμό για περισσότερα του ενός έργα με την προϋπόθεση ότι :
α) θα δηλώσει την σειρά προτίμησης για την επιλογή
β) θα υποβάλλει διαφορετική προσφορά για κάθε ένα έργα που ενδιαφέρεται
να αναλάβει.
Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε
ένα σχήμα προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού. Κάθε νομικό πρόσωπο
μπορεί να συμμετέχει σε δύο το πολύ σχήματα προσφοράς αλλά με
διαφορετική ομάδα φυσικών προσώπων και για διαφορετικά έργα.
6. Υποδιαίρεση σε μέρη.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο εργασιών εκάστου έργου.
7. Κατάθεση εναλλακτικών ή αρνητικών προσφορών :
Δεν γίνονται δεκτές στην αξιολόγηση.
8. Διάρκεια της Σύμβασης.
Τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή σύμβασης για τα έργα 1,3 και
τριάντα μήνες ( 30 ) για τα έργα 2,4 του σημείου 2 της παρούσης.
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9. Διαδικασία προμήθειας των εγγράφων στοιχείων διαγωνισμού
α) Υπηρεσία από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία της
πρόσκλησης: Η αναθέτουσα Αρχή
β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την λήψη τευχών,
ενημερωτικών στοιχείων, 20η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη του 2002, ώρα
14.00 μ.μ.
10. Απαιτούμενες Εγγυήσεις.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ποσόν που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού εκάστου έργου χωρίς τον Φ.Π.Α.
Αναλυτική περιγραφή στο άρθρο 7 της Προκήρυξης.
11. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών :
Καταβολή των εκτιμώμενων αμοιβών και επί πλέον Φ.Π.Α., σε τμηματικές
πληρωμές, ανά φάση εκάστου έργου (συνολικά τέσσερις), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Αναλυτική πρόσκληση, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και
Τεχνικές Προδιαγραφές εκάστου έργου.
Καταβάλλεται επίσης προκαταβολή 15% της δαπάνης του έργου με την
υπογραφή της σύμβασης και έναντι ισόποσης εγγύησης πιστωτικού
Ιδρύματος της Ε.Ε.
Χρηματοδότηση : Το έργο εντάσσεται στο μέτρο 7.3. «Αξιοποίηση
φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης περιβαλλοντικών δεσμεύσεων»
(δράση 7.3.5 «Έργα και ενέργειες υποστήριξης της Υδατικής Πολιτικής») του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄Κ.Π.Σ. και
συνχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων
μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κατά 50% από το
Ελληνικό Δημόσιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε
6.453.500 EURO.
12. Πληροφοριακά στοιχεία:
I.Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε τρεις φάσεις, και βάσει
κριτηρίων επιλογής που είναι : α. Η Εμπειρία της προτεινόμενης Ομάδας
Έργου, συντελεστής βαρύτητας 40%. β. Η Οργάνωση (προτεινόμενο
οργανωτικό σχήμα, κάλυψη των θεματικών περιοχών εξειδίκευσης,
Επάρκεια χρονικής απασχόλησης των μελών της ομάδας έργου ανά
ειδικότητα κ.τ.λ), συντελεστής βαρύτητας 25%, γ. Τεχνική έκθεση
προσέγγισης του αντικειμένου (Μεθοδολογία), συντελεστής βαρύτητας
25%. δ. Τα διαθέσιμα μέσα του προσφέροντος, συντελεστής βαρύτητας
10%.
ΙΙ. Γίνονται δεκτές μόνο προσφορές οίκων ή επιχειρήσεων από χώρες της
Ε.Ε. και του ΕΟΧ, που καλύπτουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην
παρούσα προκήρυξη.
ΙΙΙ. Κοινοπραξίες οίκων ή επιχειρήσεων: Στην περίπτωση αυτή θα
υποβληθεί κοινή δήλωση ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ρητά ότι,
οι προσφέροντες σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Τα μέλη της Κ/Ξ θα είναι εξ
ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων και
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του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Στη δήλωση θα αναφέρεται το
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην υπό σύσταση Κ/Ξ.
13. Περίοδος στην οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται για την προσφορά.
Χρονικό διάστημα μέχρι 120 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα
υποβολής των προσφορών.
14. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία:
Ι. Η προσφορά, οι εγγυήσεις και όλα τα λοιπά συνοδευτικά αυτής στοιχεία
θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Περιεχόμενα της προσφοράς, αν
δεν είναι συνταγμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
ΙΙ. Καταληκτικός χρόνος υποβολής των προσφορών στην Επιτροπή
Διαγωνισμού ή στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής
ορίζεται η 5η Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, του 2002 και ώρα 12.00 μ.μ.
ΙΙΙ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε ανοικτή συνεδρία
(Υπουργείο Ανάπτυξης – Μιχαλακοπούλου 80, Αίθουσα 425, ώρα 12.00),
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής τους.
15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία των Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 11-01-2002
16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης : 11-01-2002 (Συμπληρώνεται
από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)
Ο Γενικός Διευθυντής Φυσικού Πλούτου

Δ. Πάιτας
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