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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305700-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χίος: Τεχνικές μελέτες
2019/S 125-305700

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Χίου
Δημοκρατίας 2
Χίος
821 31
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δέσποινα Φυρίππη
Τηλέφωνο:  +030 2271351609
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dfiripi@yahoo.gr 
Φαξ:  +030 2271351622
Κωδικός NUTS: EL413
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.chioscity.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
ebs.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μελέτη προστασίας ακτών Καταρράκτη και Αγ. Ερμιόνης.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71335000

mailto:dfiripi@yahoo.gr
http://www.promitheus.gov.gr
http://www.chioscity.gr
http://www.promitheus.gov.gr
https://ebs.eprocurement.gov.gr
https://ebs.eprocurement.gov.gr
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Πρόκειται για την εκπόνηση σε επίπεδο οριστικής μελέτης της λιμενικής μελέτης όλων των απαιτούμενων
τεχνικών έργων, για την προστασία των ακτών Καταρράκτη και Αγ. Ερμιόνης. Οι επί μέρους μελέτες που
απαιτούνται, είναι:
Υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες 1ου σταδίου (γεωμετρικός σχεδιασμός έργου):
α) συμπληρωματική τοπογραφική - βυθομετρική αποτύπωση της περιοχής του έργου, σε κλίμακα 1:500·
β) υδρολογικές μελέτες (οριστική μελέτη)·
γ) γεωτεχνική μελέτη·
δ) ακτομηχανική μελέτη με χρήση μαθηματικού ομοιώματος (οριστική μελέτη)·
ε) προμελέτη λιμενικών έργων (γεωμετρικός σχεδιασμός)·
στ) σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
Μελέτες 2ου σταδίου (κατασκευαστικός σχεδιασμός έργου):
α) σύνταξη οριστικών μελετών λιμενικών έργων·
β) σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.·
γ) σύνταξη τευχών δημοπράτησης, για την υλοποίηση του έργου.
Το αντικείμενο της μελέτης περιγράφεται αναλυτικά στον φάκελο έργου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 327 281.80 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Χίου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τα παραδοτέα της σύμβασης είναι οι παρακάτω μελέτες:
i) τοπογραφική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο και ενημέρωση των τοπογραφικών - βυθομετρικών
υποβάθρων, ως προς την επάρκειά τους, για τις απαιτήσεις τής μελέτης προς εξασφάλιση τής αξιοπιστίας της·
τοπογραφική αποτύπωση - βυθομετρική αποτύπωση - εκτέλεση των πάσης φύσεως υποθαλάσσιων αυτοψιών
και αποτυπώσεων (στοιχεία για τη σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης κ.ά)·
ii) υδραυλική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει υδρολογική μελέτη στερεομεταφοράς ρεμάτων·
iii) γεωτεχνική μελέτη·
iv) ακτομηχανική μελέτη, με χρήση μαθηματικού ομοιώματος, με αντικείμενο τη διερεύνηση διάβρωσης των
ακτών·
v) λιμενική μελέτη, με αντικείμενο τον σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων, βάσει της ακτομηχανικής μελέτης·
vi) περιβαλλοντική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), όλων των
σχεδιαζόμενων έργων και τη μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, λόγω θαλασσοταραχής
και διάβρωσης ακτών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1) Βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων τής προς εκπόνηση
μελέτης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 2) Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας τής προς εκπόνηση μελέτης /
Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 3) Βαθμός τεκμηρίωσης της δυνατότητας υλοποίησης και αξιοπιστίας του
προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 4) Οργάνωση του οικονομικού φορέα / Στάθμιση: 25
Κριτήριο κόστους - Όνομα: 5) Βαθμολογία της κάθε οικονομικής προσφοράς, η οποία ισούται με το
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης / Στάθμιση: 25

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 327 281.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 21
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στη διακήρυξη και στον Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργα προστασίας ακτών Καταρράκτη και Αγ.Ερμιόνη

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 16 (Μελέτες τοπογραφίας), της κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών
έργων), της κατηγορίας 21(Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), της κατηγορίας 11 (Μελέτες λιμενικών έργων), της
κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) και που είναι εγκατεστημένα:
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.Δ.Σ., στον 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 τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Απαιτείται η στελέχωση:
— με 1 τουλάχιστον μελετητή δωδεκαετούς ή μεγαλύτερης αποδεδειγμένης εμπειρίας σε μελέτες λιμενικών
έργων (κατηγορίας 11),
— με 1 τουλάχιστον μελετητή τετραετούς εμπειρίας ή μεγαλύτερης αποδεδειγμένης εμπειρίας σε μελέτες
τοπογραφίας (κατηγορίας 16),
— με 1 τουλάχιστον μελετητή τετραετούς εμπειρίας ή μεγαλύτερης αποδεδειγμένης εμπειρίας σε μελέτες
υδραυλικών έργων) (κατηγορίας 13),
— με 1 τουλάχιστον μελετητή δωδεκαετούς εμπειρίας ή μεγαλύτερης αποδεδειγμένης εμπειρίας σε γεωτεχνικές
μελέτες και έρευνες (κατηγορίας 21),
— με 1 τουλάχιστον μελετητή τετραετούς εμπειρίας ή μεγαλύτερης αποδεδειγμένης εμπειρίας σε
περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορίας 27).
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22.2.3) της
αναλυτικής διακήρυξης.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
1) το συμφωνητικό·
2) η διακήρυξη·
3) η οικονομική προσφορά του αναδόχου·
4) η τεχνική προσφορά του αναδόχου·
5) το τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν παραρτήματά του·
6) το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου με τα τυχόν παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων
υπηρεσιών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου·
7) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
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IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/08/2019
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/08/2019
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/06/2019

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/



