
 
 

Νάουσα, 6/6/2012 

Αρ. Πρωτ.: 695 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (∆.Ε.Υ.Α.Ν.) Οδός Σφαγείων, Τ.Κ.: 59200, Νάουσα, GR, 
τηλ.: 2332025266, fax: 2332022620, Πληροφορίες: Γαλανός Νικόλαος 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.1. Τίτλος: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ¨ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕ∆ΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ¨ 
II.2. Περιγραφή της σύµβασης: Αφορά στις ενέργειες υποστήριξης των υπηρεσιών της ∆ΕΥΑ Νάουσας στην 
προετοιµασία και υλοποίηση της πράξης µε τίτλο "ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΠΑΝΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ", η οποία χρηµατοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην 
εγκριτική απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Ειδικότερα ο Τεχνικός Σύµβουλος θα αναλάβει την 
υποστήριξη της ∆ΕΥΑΝ στην υλοποίηση του έργου και ειδικότερα: τις εργασίες πριν τη δηµοπράτηση των υποέργων 
κατασκευής για όσα έργα δεν έχουν δηµοπρατηθεί µέχρι την πρόσληψή του, τις εργασίες κατά τη φάση 
δηµοπράτησης των υποέργων κατασκευής µέχρι και τη σύναψη σύµβασης µε τον Ανάδοχο, τις εργασίες µετά τη 
δηµοπράτηση και κατά τη φάση κατασκευής των υποέργων και του έργου συνολικά, ώστε να υπάρχει συνεχής 
υποστήριξη στην επίβλεψη των υποέργων κατασκευής και παρακολούθηση του προγράµµατος. Η σύµβαση 
καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν κατανέµεται σε τµήµατα και δεν θα ληφθούν υπόψη 
εναλλακτικές προσφορές  

ΙΙ.1.3. Προεκτιµώµενη Αµοιβή: Συνολική: 269.784,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και ανά Κατηγορία Μελέτης: 

157.374,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας 13 

  33.723,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας 18 

  33.723,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας 27 

  44.964,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας 9 

ΙΙ.1.4. ∆ιάρκεια της Σύµβασης ή Προθεσµία εκτέλεσης: Τριάντα ∆ύο (32) µήνες 

Τµήµα ΙΙΙ.1: Νοµικές, Οικονοµικές και Τεχνικές πληροφορίες:  
ΙΙΙ.1.1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις: Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ανέρχεται σε 5.395,68 ευρώ, µε διάρκεια 
ισχύος τουλάχιστον επτά (7) µηνών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύµβασης ανέρχεται σε 
13.489,20 ευρώ. 

ΙΙΙ.1.2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής: Η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταµείο 
Συνοχής-Εθνικοί Πόροι, Μέτρο 2) µε αριθµ. εναρ. 2011ΣΕ07580112 της ΣΑΕ 1758 και από ιδίους πόρους της 
∆ΕΥΑΝ. Ο ΦΠΑ βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τη ∆ΕΥΑΝ. Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει τµηµατικά κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005. 

ΙΙΙ.1.3. Αν η σύµβαση ανατεθεί σε σύµπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριµένη νοµική 
µορφή. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε 
κοινοπραξία σύµφωνα µε το Ν.3316/2005. 

ΙΙΙ.1.4. ∆εν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης. Η εκτέλεση της σύµβασης 
υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Τµήµα ΙΙΙ.2:  



ΙΙΙ.2.1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά-αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.2 του ίδιου άρθρου 
αναφέρονται τα απαιτούµενα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στον διαγωνισµό των διαγωνιζόµενων. 

ΙΙΙ.2.2. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύµπραξη ή σε 
κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): 

α) είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των 
κατηγοριών µελετών και τάξεων: 

στην κατηγορία µελέτης 13, πτυχία τάξεων Γ 

στην κατηγορία µελέτης 18, πτυχία τάξεων Γ 

στην κατηγορία µελέτης 27, πτυχία τάξεων Β 

στην κατηγορία µελέτης 9, πτυχία τάξεων Γ 

β) προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε την οδηγία 2004/17/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα 
σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή  

γ) 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 του Παραρτήµατος IX Γ 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, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας,   

για την κατηγορία µελέτης 18, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας, 

για την κατηγορία µελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εµπειρίας, 

για την κατηγορία µελέτης 9,   1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας,  

ΙΙΙ.2.3. Κάθε διαγωνιζόµενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε µέλος 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εµπίπτει σε µία από τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου και να 
συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην 
οποία µετέχει.  Η σύµπραξη µπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί µέρους µελετών. 
Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία µελέτης, ο µέγιστος αριθµός συµπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή 
αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης.  

ΤΜΗΜΑ IV.1: Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µε τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του 
αντικειµένου της µελέτης (35%) 2. Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης  (40%) 3. 
Οικονοµική προσφορά (25%). 

ΤΜΗΜΑ IV.2: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής 

IV.2.1. Προθεσµία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 30/7/2012, έναντι καταβολής 
δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων  20,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδροµικής αποστολής, κατόπιν 
συνεννόησης µε την υπηρεσία.  

IV.2.2. Προθεσµία υποβολής προσφορών είναι η 7/8/2012 και ώρα 10:00 π.µ. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει 
να είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.  

IV.2.3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον έξι (6) µήνες.  



ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά το Ν. 3886/10, την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην ∆ΕΥΑ 
Νάουσας, ασύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4.8 της διακήρυξης. 

Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε: 6-6-2012. 

 

 

 Νάουσα, 6-6-2012 

Για τη ∆ΕΥΑ Νάουσας 

 

 

 

 

Παπαδόπουλος Κων/νος 

Πρόεδρος ∆.Σ. 

 


