ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτίωση
της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων
σωμάτων»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου 2009-2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτίωση
της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων
σωμάτων»

Αριθμός προκήρυξης Α1/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΧΡΟΝΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Ημέρα: 1 Απριλίου 2016 και Ώρα 12:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Έως και 1 Απριλίου 2016 και Ώρα 10:00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

38.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο
χρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2019
και σε ποσοστό 15% από το ελληνικό Π.Δ.Ε. (εθνικούς πόρους).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

10 μήνες

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ταγδαλίδης Θόδωρος, τηλ: 2310-473320 εσωτ.:261, fax: 2310471795, email: tagdalidis@ekby.gr
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της Πράξης
«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης
στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ο Φορέας Υλοποίησης
Tο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- ΕΚΒΥ αποτελεί επιστημονικό ίδρυμα με
εξειδικευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια σε θέματα φύσης, βιοποικιλότητας και
υδάτων.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» (ΜΓΦΙ)
(κωδικ. π.δ. ΦΕΚ 1220 β/19.9.2002), στους σκοπούς του ιδρύματος εντάσσεται η επιστημονική
έρευνα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
Επίσης, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων συστάθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας, ως παράρτημα του ΜΓΦΙ, και σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΜΓΦΙ,
αποτελεί ερευνητικό κέντρο πρωτογενούς και εφαρμοσμένης έρευνας.
1.2 Η Πράξη «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης
στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»
Η Πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα
απαιτούμενης στάθμης/παροχής στα υδάτινα σώματα της χώρας μας και ειδικότερα υπό την
επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι ο
καθορισμός: α) της ελάχιστης εποχιακής στάθμης των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών
και Βεγορίτιδας και β) της ελάχιστης εποχιακής παροχής κατά μήκος του ποταμού Νέστου και
των κύριων παραποτάμων του καθώς και κατάντη των φραγμάτων και των θέσεων
σημαντικών απολήψεων νερού από αυτόν. Η επιστημονική συμβολή του ΕΚΒΥ αφορά στα
κάτωθι παραδοτέα:
Π.Α1.2 Ανάλυση των απαιτήσεων των υδρόβιων μακρόφυτων σε ελάχιστη εποχιακή στάθμη
και ποιότητα νερού στις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα
Π.Α1.3 Διερεύνηση της χωρικής κατανομής του βάθους και της ποιότητας των υδάτων των
λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα
Π.Γ1.1 Συγκέντρωση δεδομένων και υφιστάμενων μελετών - Υποστήριξη ομάδων υποέργου
Η Πράξη ολοκληρώνεται στις 28/2/2017.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) το
οποίο εδρεύει στο 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, 570 01 Θέρμη και προκηρύσσει
αυτόν το διαγωνισμό δυνάμει της υπ' αριθμ. 674/22.02.2016 απόφασης του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
ΕΡΓΟ
Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτίωση
της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων
σωμάτων»
Το έργο διακρίνεται σε τρία τμήματα:
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Τμήμα Α. Υπηρεσίες με αντικείμενο την παροχή συμβουλών για τον καθορισμό της
απαιτούμενης στάθμης των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα και της
διακύμανσης αυτής .
Τμήμα Β. Υπηρεσίες Περιβαλλοντολόγου για τα παραδοτέα Α.1.3 και Γ.1.1
Τμήμα Γ. Υπηρεσίες με αντικείμενο την διαχείριση υδάτων για το παραδοτέο Γ.2.1.
Ο Προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με την υπ'
αριθμ. 674/22.02.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής και
λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
ΟΡΓΑΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Πρόσωπο, ορισμένο από την υπ’ αριθμό 674/22.02.2016 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της
εκτέλεσης της Σύμβασης και την παραλαβή των παραδοτέων στοιχείων από τον Ανάδοχο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/07 συλλογικό
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 596/12.06.2012
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο Προσφέρων στον οποίο αυτή θα ανατεθεί και θα υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με
την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα
Αρχή και, αναλογικά και συμπληρωματικά, με τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού και
κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν :
- Νόμος 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995), όπως ισχύει,
- Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 σχετικά με τον "Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου", (ΦΕΚ Α'
150/2007), το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά και αναλογικά όπου χωρεί,
- Υπ' αριθμ. 140923/02.09.2015 απόφαση περί ένταξης της Πράξης «Βελτίωση της γνώσης
σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης / παροχής υδάτινων σωμάτων»
στο Πρόγραμμα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου
2009-2014 με Φορέα Υλοποίησης το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων-Υγροτόπων.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 674/22.02.2016 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργειά
του και διέπεται από τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά
πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε.
ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με
τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική του έδρα στο
εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.
β. O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Για το Τμήμα Α:
Η ομάδα που θα συγκροτήσει ο Προσφέρων για την εκπόνηση του Έργου θα πρέπει να
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
-

Έναν επιστήμονα ο οποίος να διαθέτει: α) μεταπτυχιακές σπουδές - ειδίκευση σε
βιολογικά στοιχεία των λιμνών και β) δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία μετά τη λήψη του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη μελέτη λιμναίων οικοσυστημάτων. Για την
τεκμηρίωση της εμπειρίας απαιτείται να διαθέτει δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε
έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση δύο
τουλάχιστον ερευνητικών έργων για λιμναία οικοσυστήματα κατά την τελευταία
δεκαετία.

Για το Τμήμα Β:
Η ομάδα που θα συγκροτήσει ο Προσφέρων για την εκπόνηση του Έργου θα πρέπει να
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
-

Έναν επιστήμονα ΠΕ Περιβάλλοντος με γνώσεις γεωπληροφορικής, ο οποίος να έχει
εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία δύο τουλάχιστον έργα που να αφορούν
αποδελτίωση υλικού και συγγραφή κειμένων για τις υγροτοπικές περιοχές, καταχώρηση
και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων και ψηφιοποίηση και επεξεργασία
γεωγραφικών δεδομένων (υψομετρικών σημείων, ισοϋψών, ακτογραμμής).

Για το Τμήμα Γ:
Η ομάδα που θα συγκροτήσει ο Προσφέρων για την εκπόνηση του Έργου θα πρέπει να
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
-

Έναν επιστήμονα ΠΕ Μηχανικών, ο οποίος να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία
πενταετία δύο τουλάχιστον έργα που να αφορούν στη διαχείριση υδάτων, εκ των
οποίων τουλάχιστον το ένα στο πλαίσιο χρηματοδότησης από τον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό ΕΟΧ.

Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών)
στοιχεία τεκμηρίωσης κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 2.1 σημείο ΙΙΙ.
γ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ενότητας α
της παρούσας παραγράφου.
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Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε
προσώπου και το ειδικό μέρος της προμήθειας που θα αναλάβει.
- Ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα β της παρούσας
παραγράφου, καλύπτονται, είτε αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης, είτε από ένα
τουλάχιστον μέλος της ένωσης.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους.
-

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή
κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας,
μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος
της ένωσης ή της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, εάν οι
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης ή της
κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα
αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα
εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά
οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε
κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.2.1. Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής
δικαιολογητικά, η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο
αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό:
Ι. Εφόσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά τους και το οικείο παραστατικό εκπροσώπησης.
ΙI. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν:
i) Τα στοιχεία του διαγωνισμού.
ii) Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της
δόλιας χρεωκοπίας,
-

δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους,
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είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, με αναφορά στο αντικείμενο ενασχόλησης
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού εφόσον απαιτείται ή ότι δεν έχουν υποχρέωση
εγγραφής σε Επιμελητήριο.
δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση
του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλων αναλόγων καταστάσεων
ή διαδικασιών,
ότι δεν τελούν σε κατάσταση παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού, και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ή διαδικασία προβλεπόμενη από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
iii) Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη μη συνδρομή στο πρόσωπό τους των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση (ii).
ΙΙΙ. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών και συμπληρωμένο τον
Πίνακα 1 που ακολουθεί, από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι
εξειδικευμένες γνώσεις των στελεχών της Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
άρθρου 4.1.2.
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Φυσικό/Νομικό πρόσωπο: ……………………………………………………………
Στέλεχος

Ειδικότητα

Αντικείμενα στο πλαίσιο
του έργου

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην Ένωση.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθεί με ένορκη
βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται
ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών μπορεί να ζητήσει
τη συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να
προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης των Προσφορών.
4.2.2. Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να προβεί
στην έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της Παραγράφου ΙΙ του παρόντος
Άρθρου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν.
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται, ανά Τμήμα, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ».
γ. Τίτλος «Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της Πράξης
«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης
στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»» - Αριθμός Προκήρυξης Α1/2016, Τμήμα .....
δ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 1 Απριλίου 2016.
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό
τηλεομοιοτυπίας).
Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
διαφορετικούς φακέλους:
α. Φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά
συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφο 2 της παρούσας Προκήρυξης.
β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα έχει όλες τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες:
1. Ανάλυση των απαιτήσεων του έργου.
2. Μεθοδολογία υλοποίησης. Η παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης θα πρέπει,
υποχρεωτικά, να αναδεικνύει τη συνάφεια και καταλληλότητά της για το Έργο.
Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.
γ. Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα έχει όλες
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για
την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς
Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.
Θα αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερο
φάκελο τα οικονομικά στοιχεία.
Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
ημέρας του διαγωνισμού. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προσφέροντα
μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της
τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαµηλές, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να
εξετάσει τις λεπτοµέρειες των προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισµού.
Για το σκοπό αυτό µπορεί να ζητήσει από τον Προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις
αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας εκπόνησης του
έργου που έχει επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων τις
οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παροχή υπηρεσιών εντάσσεται υπό το Υποέργο 1 της Πράξης «Βελτίωση της γνώσης
σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων».
Το Τμήμα Α του παρόντος έργου αφορά στην παροχή συμβουλών για τον καθορισμό της
απαιτούμενης στάθμης των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα και της
διακύμανσης αυτής .
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αξιοποιήσει και θα συνθέσει δεδομένα που θα του διατεθούν
σχετικά με τις απαιτήσεις των ειδών της ιχθυοπανίδας και μακρόφυτων, καθώς και
φυσικοχημικά, βιολογικά, υδρομορφολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα στις λίμνες Ζάζαρη,
Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα, ενώ παράλληλα θα αναζητήσει και ερευνητικά δεδομένα
από τη διεθνή βιβλιογραφία, με σκοπό να συντάξει έκθεση στην οποία θα παρουσιάζονται
αιτιολογημένα οι προτάσεις του για την απαιτούμενη στάθμη του νερού στις λίμνες Ζάζαρη,
Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα και τη διακύμανσή της, με γνώμονα την προστασία των
λιμναίων οικοσυστημάτων. Εάν από την ανάλυση των στοιχείων κριθεί απαραίτητο, μπορεί να
προταθεί η βέλτιστη και η ικανοποιητική λύση για τη διακύμανση της στάθμης των λιμνών. Σε
κάθε περίπτωση, οι προτάσεις για την ελάχιστη στάθμη των λιμνών θα πρέπει να δίνονται στην
έκθεση σε απόλυτο υψόμετρο της επιφάνειας των υδάτων των λιμνών για κάθε μήνα του
έτους. Η έκθεση του αναδόχου θα είναι στην αγγλική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην
ελληνική.
Το Τμήμα Β αφορά την τεχνική υποστήριξη της ομάδας έργου του ΕΚΒΥ στην καταχώρηση και
επεξεργασία μετεωρολογικών και λοιπών δεδομένων καθώς και στη διαμόρφωση
γεωγραφικών αρχείων στο πλαίσιο εκπόνησης του παραδοτέου Α.1.3. «Διερεύνηση της
χωρικής κατανομής του βάθους και της ποιότητας των υδάτων των λιμνών Ζάζαρη,
Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα». Ειδικότερα, για την εκπόνηση του παραδοτέου θα
αναπτυχθεί το διδιάστατο υδροδυναμικό ομοίωμα των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα και Πετρών
για την προσομοίωση της χωρικής και χρονικής διακύμανσης του βάθους νερού και των
ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Για την περίπτωση της Βεγορίτιδας, λόγω του μεγάλου
βάθους της θα χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό ομοίωμα του ανάγλυφου του πυθμένα της. Το
λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είναι το σύστημα υδραυλικής προσομοίωσης SMS RM2
& RM4.
Δεδομένα εισόδου στα ομοιώματα θα αποτελέσουν: α) μελλοντικές χρονοσειρές των
κλιματικών παραμέτρων του παραδοτέου Π.Β1.2, β) μελλοντικές εισροές στις λίμνες όπως
αυτές θα υπολογιστούν από το παραδοτέο Π.Γ1.1 Προβλέπεται παρουσία ενός επιστήμονα με
τα αναφερόμενα στο 4.1.β, Τμήμα Β της παρούσας προσόντα στην έδρα του ΕΚΒΥ μέχρι την
ολοκλήρωση της Πράξης.
Το Τμήμα Γ αφορά τη συγκέντρωση και διάθεση υδρολογικών δεδομένων καθώς και
δεδομένων χρήσεων ύδατος στη λεκάνη απορροής του π. Νέστου. Συγκεκριμένα, θα
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συγκεντρωθούν, αξιολογηθούν και καταχωρηθούν δεδομένα που αφορούν στα σημεία
υδροληψίας, τις παροχές αντλούμενου ύδατος, τις αρδευόμενες εκτάσεις, τις παροχές και
στάθμες του π. Νέστου καθώς και χρονοσειρές δεδομένων ποιότητας επιφανειακών υδάτων σε
διάφορα σημεία του ρου του ποταμού Νέστου. Για την εκπόνηση των εργασιών απαιτείται η
παρουσία ενός επιστήμονα με τα προσόντα της παρ. 4.1.β, Τμήμα Γ της παρούσας στην έδρα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέχρι την ολοκλήρωση
της Πράξης.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της Πράξης
«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης
στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α1/2016
ΤΜΗΜΑ ...
Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 1 Απριλίου 2016
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
Παράλληλα, θα πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
αριθμό τηλεμοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 38.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και κατανέμεται ανά τμήμα ως εξής:
Τμήμα Α: 9.000 ευρώ
Τμήμα Β: 9.200 ευρώ
Τμήμα Γ. 20.000 ευρώ
ΑΡΘΡΟ 8 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η διάρκεια ορίζεται:
Για το Τμήμα Α από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/2/2017.
Για το Τμήμα Β την υπογραφή της σύμβασης έως 28/2/2017.
Για το Τμήμα Γ την υπογραφή της σύμβασης έως 28/2/2017.
Λεπτομέρειες και ακριβές χρονοδιάγραμμα θα καθορίζονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί
με τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά σε Ευρώ (€) αναλόγως της προόδου των
εργασιών. Ειδικότερα προβλέπoνται οι ακόλουθες τμηματικές πληρωμές ανά Τμήμα:
Τμήμα Α
Το 30% της συνολικής αμοιβής θα πληρωθεί σε 3 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και
μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης των ερευνητικών δεδομένων από τη διεθνή
βιβλιογραφία και την αξιοποίηση και σύνθεση των δεδομένων σχετικά με τις απαιτήσεις των
ειδών της ιχθυοπανίδας και μακρόφυτων.
Το 40% της συνολικής αμοιβής θα πληρωθεί σε 6 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και
μετά την παράδοση σχεδίου της τελικής έκθεσης στο οποίο θα περιγράφονται οι προτάσεις για
την ελάχιστη στάθμη των λιμνών.
Το υπόλοιπο 30% της συνολικής αμοιβής θα πληρωθεί με την οριστικοποίηση της τεχνικής
έκθεσης στην οποία θα προτείνεται η βέλτιστη και η ικανοποιητική λύση για τη μηνιαία
διακύμανση της ελάχιστης στάθμης των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Βεγορίτιδα.
Τμήμα Β
Το 30% της συνολικής αμοιβής θα πληρωθεί σε 3 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και
μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των γεωγραφικών δεδομένων για την περιοχή των
λιμνών.
Το 40% της συνολικής αμοιβής θα πληρωθεί σε 6 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και
μετά την καταχώρηση και επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή των
λιμνών.
Το υπόλοιπο 30% της συνολικής αμοιβής θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση του παραδοτέου,
στο οποίο θα περιλαμβάνεται καταγραφή και ανάλυση των μετεωρολογικών και γεωγραφικών
δεδομένων στην περιοχή των λιμνών.
Τμήμα Γ
Το 30% της συνολικής αμοιβής θα πληρωθεί σε 3 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και
μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και διάθεσης των δεδομένων χρήσεων ύδατος στη
λεκάνη απορροής του π. Νέστου.
Το 40% της συνολικής αμοιβής θα πληρωθεί σε 6 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και
μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και διάθεσης των υδρολογικών δεδομένων στη
λεκάνη απορροής του π. Νέστου.
Το υπόλοιπο 30% της συνολικής αμοιβής θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση του παραδοτέου,
στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα υδρολογικά δεδομένα και τα δεδομένα χρήσεων ύδατος στη
λεκάνη απορροής του π. Νέστου.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή. Η απόκτηση των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, την Παρασκευή 1 Απριλίου
2016 και ώρα 12:00.
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Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις
αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, 14ο χλμ
Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη.
Η κατάθεση των προσφορών, με ευθύνη των συμμετεχόντων, θα πρέπει να γίνει έως την
Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με
οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία. Προσφορές που
θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται
δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
10.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας προκήρυξης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών
για τον διαγωνισμό, από την Αναθέτουσα Αρχή.
Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης δεν θα
γίνονται δεκτές.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το δικαίωμα να
ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της
προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων θα
είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα.
10.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα προβεί στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
παράγραφο 8.1 της παρούσας Προκήρυξης. Η διαδικασία θα διεξάγεται ανά Τμήμα.
Ειδικότερα, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα δικαιούνται να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών βεβαίωση εκπροσώπησης.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα προβεί στον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής των Προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Προκήρυξης. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα
προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.
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Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει, ανά ομάδα, με βαθμολόγηση των κριτηρίων,
συμφώνως προς τον κατωτέρω πίνακα:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1

2

Ανάλυση των απαιτήσεων του έργου: Σαφήνεια
αντίληψης αντικειμένου έργου και ολοκληρωμένη
κατανόηση απαιτήσεων
Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου
Συνολική Βαθμολογία ΤΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (βi) (%)
70

30
100

Η συνολική βαθμολογία για κάθε επιμέρους κριτήριο κυμαίνεται από 1 - 100. Προσφορές οι
οποίες κατά την αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς τους δεν συγκεντρώσουν βαθμολογία
60, θα θεωρηθούν μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.
Υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της βαθμολογίας μέχρι 110 βαθμούς στις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Προκήρυξης.
Η απόκλιση κάλυψης υποχρεωτικών όρων καθώς και η υπερκάλυψη υποχρεωτικών όρων θα
εξετάζεται ανά κριτήριο και θα τεκμηριώνεται λεπτομερώς.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του (βi * σi).
Η συνολική βαθµολογία (ΣBi) της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων
βαθµολογιών όλων των κριτηρίων, ήτοι:
ΣBi = Σ (βi * σi)
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα
κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Οικονομικής αποσφράγισης θα τύχουν μόνο οι
τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να
αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των προσφορών
εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως μη αποδεκτές.
Έκαστος διαγωνιζόμενος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά, με τον τύπο:
Κi = ΧΟΠ x 100
ΟΠΔ
Όπου: Κi = Συγκριτική τιμή προσφοράς διαγωνιζομένου
ΟΠΔ = Συνολικό κόστος προσφοράς διαγωνιζομένου
ΧΟΠ = Χαμηλότερο συνολικό κόστος προσφοράς μεταξύ όλων των
διαγωνιζομένων
Η βαθμολογία Κi στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο.
Η τελική (σταθμισμένη) βαθμολογία του κάθε συμμετέχοντα υπολογίζεται από τον ακόλουθο
τύπο:
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Τi = Σβi *80% + Ki *20%
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται, στον Προσφέροντα που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
(a)

Κi = Συγκριτική τιμή προσφοράς διαγωνιζομένου

(b)

ΣBi = Συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός
δεκάτου της μονάδας.
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι µε ισότιµες προσφορές επιλέγεται ο
ανάδοχος που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που
είχαν ισότιμες προσφορές.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις
ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, ελάχιστη
συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός της.
10.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων
τεχνικών προσφορών, θα μπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών
από την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την
παρουσία της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και ώρες
10:00-13:00.
10.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή κατά της Προκήρυξης
του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την
κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή)
σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 15
περίπτωση 6 του Π.Δ.118/2007.
Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός
των τιθέμενων προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές.
10.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή
υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης.
Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από
αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
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10.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση.
Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10.8. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά
την κατάθεσή της.
Σε περίπτωση που προσφορά, ή μέρος της, αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις
και ειδικότερα:
α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
β. Στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα καταρτιστεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα
του Παραρτήματος στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης, με την επιφύλαξη
όσων προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Π.Δ. 118/2007.
Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας, ταυτόχρονα, τα παρακάτω στοιχεία:
(α)

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση ή κοινοπραξία
προσώπων, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη
σύμβαση.

(β)

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, το συμφωνητικό έγγραφο
σύστασης της ένωσης ή κοινοπραξίας. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, ο τύπος του
εγγράφου είναι συμβολαιογραφικός.

Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο Προσφέρων να
προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών μπορεί να τον κηρύξει
έκπτωτο από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν και να αποφασίσει την ανάθεση του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά
κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, η απόφαση
λαμβάνεται σε βάρος του και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς
της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν
θα είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που
εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.
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ΑΡΘΡΟ 12 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει
προσδιορίσει στην προσφορά του.
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση
της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο υπεργολαβικά σε τρίτο
πρόσωπο το οποίο δεν έχει περιληφθεί στην προσφορά του.
Την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα, σήμερα την ../../2016 μεταξύ αφενός του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
– Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων που εδρεύει 14ο χλμ Θεσσαλονίκης –
Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπρόεδρο κ. Φαλή
Βογιατζάκη, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και
αφετέρου του κ. …….. ., κατοίκου …., οδός ……, T.K……. που στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Έχοντας υπόψη:
α. Την υπ’ αριθ. ........... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την έγκριση της Προκήρυξης
και τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού.
β. Την υπ’ αριθ. .............. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τον ορισμό της Επιτροπής
Προκήρυξης Έργων και Αξιολόγησης Προσφορών.
γ. Την από ……….. προσφορά του Αναδόχου.
δ. Το ……….. πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου.
στ. Την απόφαση ……. της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, η ανάθεση της υπηρεσίας «............»
στον Ανάδοχο και εξουσιοδοτείται η Αντιπρόεδρος για την υπογραφή της σύμβασης.
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1) Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή
............... Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την Προκήρυξη του έργου και την Προσφορά
του Αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση ως Παράρτημα Α’. Η σειρά
ισχύος των συμβατικών τευχών είναι (κατά φθίνουσα ισχύ) Σύμβαση, Προκήρυξη, Προσφορά.
2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι .... μήνες από την υπογραφή της, χρονικό
διάστημα εντός του οποίου οφείλει να έχει ολοκληρώσει το ανατιθέμενο έργο.
3) Ο έλεγχος για την πορεία εκτέλεσης της σύμβασης, η περιοδική παραλαβή των
παραδοτέων, καθώς και η οριστική παραλαβή της Υπηρεσίας θα διενεργείται από το Όργανο
για την Παρακολούθηση και Παραλαβή το οποίο ορίσθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με βάση
την υπ’ αριθ. ......... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1) Τα μέρη συμφωνούν ότι η αμοιβή του Αναδόχου για την ανωτέρω Υπηρεσία, που
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ……… ευρώ, όπως καταγράφηκε στην Οικονομική
Προσφορά του αναδόχου, θα καταβάλλεται αναλόγως της προόδου των εργασιών,
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αφαιρουμένων των προβλεπομένων νομίμων κρατήσεων και επιβαρύνσεων κ.λπ. έναντι
υποβολής του αντίστοιχου τιμολογίου συμπεριλαμβανομένου τυχόν Φ.Π.Α. που θα επιβληθεί.
2) Η ανωτέρω αμοιβή καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια
παροχή της Υπηρεσίας.
3) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους
εργασίες. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από
την παρούσα σύμβαση και το νόμο.
4) Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύμβασης, ευθύνεται για την καταβολή των ασφαλιστικών του
εισφορών, απαλλασσόμενης της Αναθέτουσας Αρχής οιασδήποτε ευθύνης, ασφαλιστικής ή
από εργατικό ατύχημα.

1)

ΑΡΘΡΟ 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή έπ’
ευκαιρία της παροχής των υπηρεσιών του από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του
εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.

2) Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της συνεργασίας των
εμπλεκομένων άμεσα ή έμμεσα στο εν λόγω έργο καθώς και για την παροχή στον
Ανάδοχο των πληροφοριών και οδηγιών που τυχόν ζητηθούν από αυτούς και είναι
απαραίτητες για την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας.
3)

Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων εάν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια επέλευσης
γεγονότων ανωτέρας βίας όπως αυτά ορίζονται με νόμο, υποχρεούται όμως να
ενημερώσει εγγράφως το έτερο συμβαλλόμενο μέρος, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η επέλευση γεγονότων ανωτέρας βίας θα παρατείνει αυτόματα τη
σύμβαση για όσο χρόνο διαρκεί με ανώτατο όριο παράτασης σε ….. μέρες. Εφόσον η
διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας υπερβεί τις ….. μέρες, η σύμβαση λύεται αζήμια και
για τα δύο μέρη. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το μέρος
των παραδοτέων της Υπηρεσίας που έχει εκπονήσει έως την επέλευση του γεγονότος
ανωτέρας βίας και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο την
αμοιβή που αντιστοιχεί στο μέρος της Υπηρεσίας που παραδόθηκε.

4)

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος
της ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει απ' αυτήν, χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

5) Η παρούσα σύμβαση δύναται να καταγγελθεί από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για
σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να καταβάλει στον
Ανάδοχο για το διάστημα από την έναρξη ως και τη διακοπή της παρούσας σύμβασης
συνολικά αμοιβή που θα ανέρχεται σε μέρος της αρχικά συμφωνηθείσας αμοιβής
αντίστοιχο με το μέρος της Υπηρεσίας που παρασχέθηκε.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα με τα αρμόδια όργανά της να καταγγέλλει την
παρούσα Σύμβαση εφόσον διαπιστώνεται ότι η πρόοδος των εργασιών δεν
πραγματοποιείται σύμφωνα με το περιεχόμενο και χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Αν ο Ανάδοχος δεν αρχίσει εγκαίρως την παροχή της
υπηρεσίας ή αν χωρίς υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής επιβραδύνει την εκτέλεση στο
σύνολό της ή εν μέρει με τρόπο που αντιβαίνει στη Σύμβαση και καθιστά αδύνατη την
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έγκαιρη περάτωση αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση
χωρίς να περιμένει τον χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
6)

Καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εχεμύθεια και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του.

7) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των αποτελεσμάτων της παρούσας Υπηρεσίας
που θα υποβληθούν με τη μορφή αναφορών, πορισμάτων, συμπερασμάτων κ.λπ. τα
οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής για έκδοση βιβλίων,
δημοσιευμάτων κ.λπ. χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση - άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις
διατάξεις προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα της Υπηρεσίας τα
οποία θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο με τη μορφή αναφορών, πορισμάτων,
συμπερασμάτων κ.λπ. κατά την κρίση της και να προβαίνει σε σχετικές δημοσιεύσεις,
παρουσιάσεις, εκδόσεις κ.λπ. οι οποίες θα περιλαμβάνουν τμήμα ή το σύνολο αυτών.
8) Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης που όλοι τους είναι ουσιώδεις γίνεται με
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών αποκλειστικά και μόνο γραπτά.
9) Κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση επιλύεται από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Σε πίστωση αυτών συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε τρία αντίγραφα όπως ακολουθεί.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΦΑΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

………………

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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