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ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ»
Ο ∆ήµαρχος Μύκης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.264,10 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 33.129,00€ για μελέτη κατηγορίας (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2.

3.681,00 € για μελέτη κατηγορίας (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

3.

2.944,80 € για μελέτη κατηγορίας (3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

4.

2.944,80 € για μελέτη κατηγορίας (9) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

5.

5.889,60€ για μελέτη κατηγορίας (16) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

6.

2.944,80 € για μελέτη κατηγορίας (20) ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ -ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

και

7.730,10 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
Σμίνθη
Κωδικός NUTS: EL 512
Ταχ.Κωδ.: 67100
Τηλ.: 2541352334
fax: 2541352335
E-mail: info@dimosmykis.gr
Ιστοσελίδα:www.dimosmykis.gr/
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.dimosmykis.gr
3.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπόνηση της
μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης του Δήμου Μύκης βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (GR 12 Θράκης / ΦΕΚ 4680/Β/29.12.2017 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
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ΣΤΑΔΙΟ 1: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αντικείμενο του σταδίου 1 είναι η αποδελτίωση των έως τώρα δεδομένων και στοιχείων ώστε
να γίνει καταγραφή του υδρευτικού συστήματος όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου
Μύκης, (πηγές τροφοδοσίας, έργα συλλογής και μεταφοράς από τις πηγές και τις μονάδες
επεξεργασίας, δεξαμενές ρύθμισης και σύστημα διανομής μέχρι τον καταναλωτή,
παρακολούθηση διαρροών) ανά οικισμό και χρήση, η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων
όλων των οικισμών τόσο για τον παρόντα όσο και για μελλοντικό εξυπηρετούμενο πληθυσμό,
η καταγραφή των κλιματικών/μετεωρολογικών στοιχείων και των δεδομένων του
υδρολογικού ισοζυγίου του δικτύου ύδρευσης, η εκτίμηση των υδατικών αναγκών και η
καταγραφή προβλημάτων στην υπάρχουσα κατάσταση υδροδότησης.
ΣΤΑΔΙΟ 2: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Αντικείμενο του σταδίου αυτού είναι η δημιουργία (ή τροποποίηση) πυρήνων ύδρευσης με
κριτήριο την ασφαλή κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού βάση μαθηματικών
μεθοδολογιών, η διατύπωση προτάσεων για την διαχείριση της ζήτησης και
προτεραιοποίησης της χρήσης του νερού, αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συνθηκών
παρατεταμένης ξηρασίας, η πολιτική για την μείωση της κατανάλωσης νερού.
ΣΤΑΔΙΟ 3: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Θα προσδιοριστούν μέτρα και δράσεις διαχείρισης των υφιστάμενων υδατικών πόρων υπό
εκμετάλλευση καθώς νέα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων με ανάλυση εναλλακτικών
λύσεων ανά ενότητα που παρουσιάζει έλλειμμα. Θα προσδιοριστούν επίσης ειδικά έργα
αξιοποίησης υδατικών πόρων (επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, νερό βιομηχανικής χρήσης
κλπ) σε υφιστάμενα ή μελλοντικά τμήματα του συστήματος υδροδότησης. Θα γίνει ιεράρχηση
μέτρων και έργων και προγραμματισμός δράσεων.
ΣΤΑΔΙΟ 4: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Αντικείμενο του σταδίου είναι η οικονομική ανάλυση της διαχείρισης της ύδρευσης και
πρόταση για τιμολογιακή πολιτική. Η κοστολόγηση και η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος
θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 115275/19.5.2017 αριθμός ΦΕΚ 1721/Β’/22.5.2017
CPV: [71320000-7] – Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών
4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση
του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε
110
ημερολογιακές ημέρες.
6. Σύστημα υποβολής προσφορών – 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 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές
και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, της
αναλυτικής διακήρυξης.
Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3
της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η
οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3
της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .
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7. Εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για
τη συμμετοχή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης
ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των παρακάτω κατηγοριών:


κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικών έργων),



κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)



κατηγορία μελέτης 3 (Οικονομικές Μελέτες),



κατηγορία μελέτης 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες)



κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)

 κατηγορία μελέτης 20 (Υδρογεωλογικές - Γεωλογικές 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 έ χουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 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 επιπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους με την υποβολή αντίστοιχου πιστοποιητικού.
Ειδικότερα:
i) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πτυχίο μελετητή ή
γραφείου μελετητών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 4 του Ν.4635/30-10-2019 που αντικατέστησε τις διατάξεις του
άρθρου 39 παρ.2 του Π.Δ. 71/2019 και ισχύουν.)
ii) 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.
-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
-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.
9. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει
στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών,), ως εξής:




Για την κατηγορία μελέτης (13) Υδραυλικών έργων, 1 στέλεχος τουλάχιστον
10 ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντικές μελέτες, 1 στέλεχος
τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης (3) Οικονομικές μελέτες, 1 στέλεχος
τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας
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Για την κατηγορία μελέτης (9) Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, 1 στέλεχος
τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης (16) Μελέτες Τοπογραφίας, 1 στέλεχος
τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης (20) Υδρογεωλογικές - Γεωλογικές Μελέτες, 1
στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που
βρίσκεται στον οικισμό Σμίνθης, 67100 Ξάνθη , στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 09/11/2020, του έτους 2020,
ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09.30 π.µ. και η ώρα λήξης
10:00 π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την
ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο Αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς τους.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η μελέτη έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020» Άξονα Προτεραιότητας: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της
Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» (Τίτλος Πράξης: «ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ με Κωδικό ΟΠΣ
5035514) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ
(Κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ 2019ΕΠ03110084).
14. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr),
στο πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨(www.diavgeia.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.dimosmykis.gr.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ
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