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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182822-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Γαλατάς: Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού
2018/S 081-182822

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Ο παρών διαγωνισμός καλύπτεται από την: Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων
Παραλιακή Οδός Γαλατά
Σημείο(α) επαφής: Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων
Υπόψη: Χρήστου Βασιλάκη
180 20 Γαλατάς
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2298042211
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: christos.vasilakis90@gmail.com 
Φαξ:  +30 2298042440
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων
Παραλιακή Οδός Γαλατά
Σημείο(α) επαφής: Χρήστος Βασιλάκης
180 20 Γαλατάς
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2298042211
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: christos.vasilakis90@gmail.com 
Φαξ:  +30 2298042440
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.promitheus.gov.gr
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων
Παραλιακή Οδός Γαλατά
Σημείο(α) επαφής: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
180 20 Γαλατάς
ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.promitheus.gov.gr

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
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1.3) Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: Πολεοδομική μελέτη

1.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών/φορέων ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών/φορέων ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο του διαγωνισμού μελετών/περιγραφή του αντικειμένου μελέτης
II.1) Περιγραφή

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στο διαγωνισμό μελετών/στο αντικείμενο μελέτης από την αναθέτουσα αρχή/τον
αναθέτοντα φορέα:
Μελέτη επέκτασης - αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά, Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων. 

II.1.2) Σύντομη περιγραφή:
Aντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι η εκπόνηση των σχετικών εργασιών κτηματογράφησης και
πολεοδόμησης για την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης και την επέκταση αυτού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των οικισμών Πόρου, Γαλατά και Μεθάνων της Επαρχίας
Τροιζηνίας (ΦΕΚ 720 Δ/1991).
Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες προδιαγραφές, που αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης, καθώς και τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που θα
δίνονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της.
Ο Γαλατάς είναι παραλιακός οικισμός και έδρα του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων, βρίσκεται απέναντι και
σε μικρή απόσταση από το νησί του Πόρου και έχει πληθυσμό 2.195 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Διαθέτει
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε έκταση της τάξης των 25 εκταρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του από
30.5.1952 Β.Δ. (ΦΕΚ149/Α/2-6-1952) «Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και των
όρων δομήσεως του οικισμού Γαλατά (Πόρου)».
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των οικισμών Πόρου, Γαλατά και Μεθάνων της
Επαρχίας Τροιζηνίας (Απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με ημερομηνία 16.9.1991, ΦΕΚ 720Δ/1991), προβλέπεται
επέκταση του οικισμού σε έκταση 40 εκταρίων, για τη δημιουργία ενιαίας Πολεοδομικής Ενότητας με Μέσο
Συντελεστή Δόμησης 1,2 και τον καθορισμό χρήσεων γενικής κατοικίας (άρθρο 3 του από 23.2.87 ΠΔ) με τον
αναγκαίο κοινωνικό εξοπλισμό, πολεοδομικού κέντρου (Άρθρο 4 του ως άνω Π.Δ.), καθώς και τη δημιουργία
χώρων αθλητισμού και εκπαίδευσης. Η εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή, έχει έκταση της τάξης των 25,0
εκταρίων.
Η περιοχή μελέτης εμπίπτει στα όρια της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας - Αττικής και ειδικότερα, στη
Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής και επομένως στο πεδίο εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
- Αττικής (Ν.4277/14,ΦΕΚ 156 Α/2014).
Μέχρι την έγκριση των προβλεπόμενων Τοπικών Χωρικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων του Ν.4447/16, η
πολεοδόμηση σε περιοχές που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο, Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο, Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ή Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου,
είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Επίσης, έως την έγκριση των Τοπικών Χωρικών
Σχεδίων, είναι δυνατή η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες
διατάξεις.
Επομένως οι εργασίες για την Αναθεώρηση και Επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Γαλατά Δ. Τροιζηνίας -
Μεθάνων, εκπονούνται στα ακόλουθα στάδια:
Α’ Στάδιο. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης, ο εργοδότης θα χορηγήσει στον ανάδοχο
τα ορθά, πλήρη και σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα προδιαγραφές, κτηματογραφικά διαγράμματα και
Κτηματολογικούς πίνακες της περιοχής μελέτης, καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει και τα οποία
αφορούν στην ανωτέρω μελέτη. Το Α΄ στάδιο περιλαμβάνει τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιοχή
μελέτης, τη μεταφορά στοιχείων των μη υλοποιημένων ιδιοκτησιών και την ανασύνταξη των χορηγηθέντων
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από τον Εργοδότη κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά από έλεγχο και επεξεργασία των
δηλώσεων που θα συλλεχθούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα
εκκινεί η εκπόνηση του Α' Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης. Οι ενέργειες του Α'
σταδίου ολοκληρώνονται με την υποβολή της μελέτης κτηματογράφησης και του Α' Σταδίου της πολεοδομικής
μελέτης.
Β’ Στάδιο. Στο ψηφιακό κτηματογραφικό υπόβαθρο, που συντάσσεται σύμφωνα με την Υ.Α. 9703/633, ΦΕΚ
167Δ/95, εκπονείται το Στάδιο Β1 της πολεοδομικής μελέτης που περιλαμβάνει την Πρόταση του πολεοδομικού
και ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με την ΥΑ 5731/1146, ΦΕΚ 329Β/00, συνεκτιμώντας τα δεδομένα της
εγκεκριμένης μελέτης γεωλογική καταλληλότητας και της περατωθείσας κτηματογράφησης. Η μελέτη αναρτάται
για υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Μετά την ολοκλήρωση των συμμετοχικών
διαδικασιών και την εκδίκαση των ενστάσεων ακολουθεί το Β2 στάδιο της πολεοδομικής μελέτης, που
περιλαμβάνει τις διορθώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης και την εκδίκαση των ενστάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση του Β2 σταδίου αποστέλλεται ο φάκελος της μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ
για τις περαιτέρω διαδικασίες θεσμοθέτησης και την έκδοση του Π.Δ.
Γ’ Στάδιο. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος εφαρμογής της
πολεοδομικής μελέτης και τις υψομετρικές μελέτες των προβλεπόμενων οδών από την εγκεκριμένη
πολεοδομική μελέτης επέκτασης.
Η πολεοδομική μελέτη Επέκτασης - Αναθεώρησης θα συνταχθεί σε κλίμακα 1:1.000 σε ψηφιακά
κτηματογραφικά υπόβαθρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
5731/1146/23-2-2000 (ΦΕΚ 329 Β’/ 2000). Η έκταση της εντός σχεδίου περιοχής (υπό αναθεώρηση) είναι
250στρ. και η έκταση της περιοχής επέκτασης είναι 400 στρ. Η εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης διέπεται
από τις διατάξεις του Ν1337/83 (ΦΕΚ33Α/83) «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και
σχετικές ρυθμίσεις» και το Ν2508/97 (ΦΕΚ 124Α/97) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της
χώρας και άλλες διατάξεις», στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων του Ν.4447/16 (ΦΕΚ 241Α/16) " Χωρικός
σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
Οι προσκλήσεις για τη συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας γίνονται κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877). Επί των χορηγηθέντων υποβάθρων και βάσει των συλλεχθέντων
στοιχείων για τους φερόμενους ιδιοκτήτες, θα συνταχθούν τα αρχικά Κτηματογραφικά Διαγράμματα και θα
καταρτισθούν οι απαιτούμενοι Κτηματογραφικοί Πίνακες. Το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι η δημιουργία
σε αναλογική και ψηφιακή μορφή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων σε
πινακίδες ΕΓΣΑ' 87 κλίμακας 1:1.000 και Κτηματολογικών Πινάκων, που θα χρησιμοποιηθούν για την 1η
ανάρτηση. Τα κτηματογραφικά διαγράμματα και πίνακες θα συνταχθούν σύμφωνα με την Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
9703/633/13.3.1995 (ΦΕΚ 167 Δ’). Οι υψομετρικές μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
εγκρίθηκαν με τις Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ α) 71934/9734/2.11.1989 (ΦΕΚ 691 Δ’/1989) και β) 73898/2208/5.8.1994
(ΦΕΚ 606 Β’/1994) και το Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/1989 και ισχύει
σήμερα.

II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
71410000

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων:

Κριτήρια επιλογής.
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 στην κατηγορία/κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της
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παρούσας. 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 επάρκεια.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών σε μελετητικές και συναφείς υπηρεσίες για τις
τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις μεγαλύτερο από €300.000,00.
Επιπλέον, ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων, με όριο
αποζημίωσης ανά απαίτηση μεγαλύτερο από €300.000,00.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την κάτωθι τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
α) για την κατηγορία 2 των πολεοδομικών μελετών, απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας
και για την κατηγορία 16 των τοπογραφικών μελετών, απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς
εμπειρίας·
β) για την κατηγορία 2 των πολεοδομικών μελετών, να έχει εκπονήσει ως ανάδοχος με ποσοστό συμμετοχής
τουλάχιστον 50 %, μία (1) παρόμοια μελέτη πολεοδομικού σχεδίου περιοχής Α’ ή Β’ κατοικίας, επιφανείας 500
στρεμμάτων και άνω και συνολικής αμοιβής €250.000,00 (προ ΦΠΑ) και άνω. Οι παρόμοιες μελέτες πρέπει να
έχουν εγκριθεί, ήτοι να έχει δημοσιευτεί το σχετικό Διάταγμα έγκρισης στο ΦΕΚ, κατά την τελευταία τριετία.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO
9001, για τις κατηγορίες μελετητικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει η παρούσα σύμβαση (2 και 16).
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία).
Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016
ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται
με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς, είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, μια ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

III.2) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών
για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1) στην κατηγορία μελέτης 2, πτυχία τάξεων Γ’ και άνω·
2) στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Β’ και άνω·
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β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν 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.Δ.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, υποβάλλουν 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.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Είδος διαγωνισμού

Ανοικτός

IV.2) Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί

IV.3) Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά», βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 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.
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς.
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων τής προς εκπόνηση
μελέτης, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της παραγράφου 20.3.α, με εντοπισμό των θεμάτων στα
οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης.
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές
που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς ορίζεται σε σ1= 30 %.
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς.
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει
των στοιχείων των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 20.3, δηλαδή συγκεκριμένα: ο βαθμός κάλυψης
των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας,
ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και
των ενεργειών του συντονιστή, καθώς και η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του
προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα
στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους,
για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.
Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές
που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς ορίζεται σε σ2= 35 %.
Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς.
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Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ'
και ε' της παραγράφου 20.3 και συγκεκριμένα: η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και η
επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης, σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος και ο βαθμός συνοχής
της προτεινόμενης ομάδας μελέτης.
Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές
που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς ορίζεται σε σ3= 35 %.
Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς.
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης ανέρχεται σε
κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:
U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3... +σν*Κν.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν.
Και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 80 %.
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 21.1
απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς.
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε
οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ=20 %.
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη και οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με
το άρθρο 21.2.
Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής.
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
U = U ΤΠ * 80 % + U ΟΠ * 20 %.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος, του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο
αριθμό στο U.
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί
μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του υποσυστήματος.

IV.4) Διοικητικές πληροφορίες

IV.4.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας:
Αριθμός Αναφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 72819, Αριθμός Μελέτης Δήμου: 40/2017

IV.4.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόποι απόκτησης
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 6.6.2018

IV.4.3) Προθεσμία για την παραλαβή μελετών ή αιτήσεων συμμετοχής
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Ημερομηνία: 12.6.2018 - 15:00

IV.4.4) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.4.5) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.

IV.5) Βραβεία και κριτική επιτροπή

IV.5.1) Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία:

IV.5.2) Λεπτομέρειες για αμοιβές προς όλους τους συμμετέχοντες

IV.5.3) Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού

IV.5.4) Απόφαση της κριτικής επιτροπής

IV.5.5) Ονόματα των επιλεγμένων μελών της κριτικής επιτροπής

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

VI.2) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω,
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, ορίζεται η 12.6.2018 και ώρα: 15:00, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών, ορίζεται η 18.6.2018 και ώρα 10:00 π.μ..

VI.3) Διαδικασίες προσφυγής

VI.3.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
182 33 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
Φαξ:  +30 2132141229

VI.3.2) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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
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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει
του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α..

VI.3.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
182 33 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
Φαξ:  +30 2132141229

VI.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
24.4.2018
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