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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σάμος, 24/12/2019
Αριθ. Πρωτ. 19866

Σάμος, Τ.Κ. 831 00
Τηλ.: 22733 50101
Fax: 22730 24401

ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της
μελέτης: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ», (CPV:
71800000-6, 71900000-7), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016.
1. Αναθέτων φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων φορέας: Δήμος Ανατολικής Σάμου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
Οδός: Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα
Ταχ.Κωδ: 83100
Τηλ.: 2273050101
Telefax: 2273024401
E-mail: dimvath@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.islandofsamos.gr
Κωδικός NUTS: EL412
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 27/12/2019 στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα
www.islandofsamos.gr
3. Κωδικοί CPV: 71800000-6 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
υδροδότησης και αποβλήτων»
71900000-7 «Εργαστηριακές υπηρεσίες»
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL 412
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η πλήρης περιγραφή των παραδοτέων
της μελέτης γίνεται στο τεύχος 4 του Φακέλου της Σύμβασης «Πρόγραμμα
απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών». Εν συντομία:
Α΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία Οδηγού
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.
Β΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και Εργαστηριακές
Αναλύσεις
Γ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
Δ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
6. Προυπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 182.443,80 €
(χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω
επιμέρους κατηγοριών μελετών:
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α. 29.232,00 για μελέτη κατηγορίας 13: Μελέτες υδραυλικών έργων
(εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης
υδατικών πόρων
β. 129.414,78 € για μελέτη κατηγορίας 17: Χημικές μελέτες και έρευνες (εκ των
οποίων το ποσό των 119.548,98 € αντιστοιχεί στο κόστος διενέργειας
εργαστηριακών αναλύσεων)
και 23.797,02 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
7. Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
συμμετοχής, ποσού 3.648 €.
8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
προσφορών
9. Χρόνος εκτέλεσης μελέτης: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες (καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης 20 μήνες), αναλυόμενοι ως εξής:
Α΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Τέσσερις (4) μήνες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 3 μήνες)
Β΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Δέκα τρεις (13) μήνες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 12 μήνες)
Γ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Τέσσερις (4) μήνες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 3 μήνες)
Δ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Τρεις (3) μήνες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 2 μήνες)
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
10.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην
παρ. 2 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 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) 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.
10.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
10.3. 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. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 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.
11. Κριτήρια επιλογής:
11.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Οι
προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
11.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α)
Για τη κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων & διαχείρισης
υδατικών πόρων): Ένα (1) στέλεχος με εμπειρία τουλάχιστον αυτήν που απαιτείται
για την απόκτηση πτυχίου Α’ βαθμίδας του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 71/2019.
(β)
Για τη κατηγορία μελέτης 17 (Χημικές Μελέτες και Έρευνες):
Ένα (1) στέλεχος με εμπειρία τουλάχιστον αυτήν που απαιτείται για την απόκτηση
πτυχίου Α’ βαθμίδας του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 71/2019.
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11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του
αντικειμένου της σύμβασης.
12. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 13. Κριτήριο ανάθεσης: 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, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των
προσφερόντων με βάση τα σταθμισμένα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της
διακήρυξης.
14. Παραλαβή προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
4/2/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
6/2/2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τη Δευτέρα 27/1/2020, ο αναθέτων
φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, το αργότερο έως την Πέμπτη 30/1/2020.
15. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10) μήνες από
την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών
16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
17. Χρηματοδότηση: Η μελέτη έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Βορείου Αιγαίου 2014-2020» (κωδ. Ενάριθμου 2019ΕΠ08810032) και η σύμβαση θα
χρηματοδοτηθεί από τον «Άξονα Προτεραιότητας: 3 - Προστασία του περιβάλλοντος
και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια
πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
Εθνικούς Πόρους και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,07 % 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.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, κατά τους όρους των
άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ.
18. Προδικαστικές προσφυγές:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του
αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
19. Δημοσιεύσεις:
19.1. Η παρούσα προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ
19.2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα
www.islandofsamos.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ
19.3. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 296 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε
περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της
σύμβασης.
20. Άλλες πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Σάμος, 24/12/2019
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
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