ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣHΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17)
1. Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης A.E. (Ε.Υ.Α.Θ. A.E.), προκηρύσσει
την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», με προεκτιμώμενη αμοιβή 350.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).
2. Η μελέτη συντίθεται στην κατηγορία μελέτης:
α) κατηγορία Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων,
υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων (13).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ., στοιχεία φακέλου του έργου) σε ηλεκτρονική
μορφή (CD) από το Τμήμα Μελετών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., οδός Τσιμισκή 98, 54 628, 5ος
Όροφος, μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 (τις εργάσιμες ώρες) και μόνο μετά από αίτησή
τους προς το Τμήμα Μελετών.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ή να ανακτήσουν το περιεχόμενο των
τευχών δημοπράτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε., http://www.eyath.gr (Έργα & Ανάπτυξη / Διακηρύξεις). Απαραίτητη προϋπόθεση για
την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η δωρεάν προμήθεια του εντύπου της
Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται αποκλειστικά από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το αργότερο
μέχρι και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 (τις εργάσιμες ώρες) και μόνο μετά από αίτησή τους, η
οποία θα πρέπει να αποσταλεί (με fax) ή να κατατεθεί στο Τμήμα Μελετών. Η αίτηση
παραλαβής του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς καθώς και η αίτηση παραλαβής των
τευχών Δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή (CD), βρίσκονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. http://www.eyath.gr (Έργα & Ανάπτυξη / Διακηρύξεις) και αυτές είτε θα
αποστέλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω fax στο Τμήμα Μελετών (fax: 2310 284 272) ή
θα κατατίθενται πλήρως συμπληρωμένες, στο Τμήμα Μελετών.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του (πρώην) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τύπου Δ
(Για την ανάθεση συμφωνίας – πλαισίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 3316/2005, με αντικείμενο
την εκπόνηση μελετών).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 966 953, fax επικοινωνίας: 2310 284 272, αρμόδια
υπάλληλος για πληροφορίες: Κα Κωνσταντινιά Πινίρου.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 3 Ιουλίου 2013, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη,
εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν την
κατηγορία και τάξη της μελέτης, ήτοι:

αα) κατηγορία μελέτης 13 - Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων,
φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων,
πτυχία Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ τάξης.
β)

αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα, ήτοι:
βα) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν
υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν
αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και είναι
εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της
ανωτέρω παραγράφου, ή
βγ) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν
μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα της οδηγίας
2004/17 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική
εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο
Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05,
ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 13 [μελέτες Υδραυλικών Έργων
(εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και
διαχείρισης υδατικών πόρων], 1 τουλάχιστον μελετητή οκταετούς εμπειρίας.

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της
τεχνικής ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της
Προκήρυξης), ήτοι μελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψηφίου, κατά
την τελευταία δεκαπενταετία (1998 έως σήμερα).
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών:
1. Μία εγκεκριμένη οριστική μελέτη δικτύου ύδρευσης, πληθυσμού
σχεδιασμού άνω των 25.000 κατοίκων, η οποία να περιλαμβάνει
τουλάχιστον ένα αντλιοστάσιο και μία δεξαμενή και
2. Μία εγκεκριμένη οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων,
πληθυσμού σχεδιασμού άνω των 25.000 κατοίκων, η οποία να
περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα αντλιοστάσιο.
β) από τη διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα δηλωθεί στη
στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης της σύμβασης και θα περιληφθεί αντίστοιχα στην
«ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:
1. Σύμβουλος - πτυχιούχος ανώτατης σχολής - που να διαθέτει τουλάχιστον
πενταετή, κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και
τεχνογνωσία στην εξεύρεση, υποβολή και διαχείριση Ευρωπαϊκών
χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 3 (τρία) έτη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
7.000,00 (επτά χιλιάδων) ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 270 (διακοσίων εβδομήντα)
ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
240 (διακόσιες σαράντα) ημέρες.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε..
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των
Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί
βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της
Προκήρυξης.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε..

Θεσσαλονίκη, 20/05/2013
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Νικόλαος Παπαδάκης

