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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 4
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογής της γεωργίας και της δασοκομίας»
Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Του Υποέργου 2 «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες)
της Πράξης:
«ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών, διακηρύττει
ότι θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα, για την ανάθεση του υποέργου 2 με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», της Πράξης «ΕΡΓΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης των προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20ή του μηνός Μαϊου του
έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών),
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η του μηνός Μαϊου του
έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
H Μελέτη αποτελεί το υποέργο 2 της Πράξης : «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011313847 και αντικείμενο
της παρούσας, είναι η μελέτη των έργων κατασκευής του δικτύου άρδευσης έκτασης 22.000στρ. περίπου στην
περιοχή της Ερμιονίδας, καθώς και τα σχετικά έργα προσαγωγής.
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 κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.191.903,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες
αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1.

643.076,72 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλική μελέτη)

2.

9.202,50 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική μελέτη)

3.

245.235,63 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική μελέτη)

4.

101.376,79 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική μελέτη)

5.

37.546,20 € για μελέτη κατηγορίας 23 (Γεωργοτεχνική μελέτη)

και 155.465,68 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών, με βάση το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών με αριθμό
έγκρισης 583/53401/23-02-2021 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ανέρχεται στο
ποσό των 1.191.903,52 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.477.960,36 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του ειδικού, δημόσια προσβάσιμου χώρου
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης «www.promitheus.gov.gr», καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής «www.minagric.gr».
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων», 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες», 16
«Μελέτες Τοπογραφίας», 20 «Μελέτες και ΄Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές», 23 «Μελέτες
Γεωργικές» και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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, καθώς και
δ) 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.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα και (γ) πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης και
πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Ειδικότερα:
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
i
άρθρου 12.1 της 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 οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ως εξής:
Ελάχιστο μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις ίσο τουλάχιστον με το
ποσό του 400.000,00 ευρώ.
Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων η απαίτηση αυτή πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον από
ένα μέλος της Ένωσης.
Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
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(α) Για την κατηγορία μελέτης 13:
 τουλάχιστον 1 μηχανικό, απόφοιτο ανώτατης σχολής, 12ετούς εμπειρίας
και 2 μηχανικούς, απόφοιτους ανώτατης σχολής, 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία
ή
 τουλάχιστον 1 μηχανικό, απόφοιτο ανώτατης σχολής, 12ετούς εμπειρίας
και 1 μηχανικό, απόφοιτο ανώτατης σχολής, 8ετούς εμπειρίας
και 2 μηχανικούς, απόφοιτους ανώτατης σχολής, 4ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλάχιστον 1 μηχανικό ή επιστήμονα, απόφοιτο ανώτατης εκπαίδευσης, 4ετούς
εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
Για την κατηγορία μελέτης 16: τουλάχιστον 1 μηχανικό, απόφοιτο ανώτατης εκπαίδευσης, 12ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία.
Για την κατηγορία μελέτης 20: τουλάχιστον 1 μηχανικό ή επιστήμονα, απόφοιτο ανώτατης εκπαίδευσης,
12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
Για την κατηγορία μελέτης 23: τουλάχιστον 1 επιστήμονα, απόφοιτο ανώτατης εκπαίδευσης, 12ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία.
(β) Κάθε διαγωνιζόμενος, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την παροχή παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες
εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία (από
την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού έως και τα 10 έτη που προηγούνται αυτής).
Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται τα παρακάτω είδη:
 Για την κατηγορία 13 (Υδραυλικές μελέτες) να έχει περαιώσει επιτυχώς την τελευταία 10ετία μία
τουλάχιστον μελέτη – σε επίπεδο οριστικής – έργων άρδευσης, ελάχιστης αρδευόμενης έκτασης 15.000 στρ.
Η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα ικανοποιείται από τους κατόχους των καλούμενων από τη
διακήρυξη μελετητικών πτυχίων στην κατηγορία 13.
Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων η ανωτέρω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον από ένα
μέλος της Ένωσης.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν σχετική
πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίηση υγείας και
ασφάλειας στην εργασία.
Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων η απαίτηση αυτή θα καλύπτεται τουλάχιστον από ένα μέλος της
Ένωσης.
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, 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 τα 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 τα 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.
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Υπό τους ιδίους όρους, μία 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).
Η εκτέλεση των μελετών της κατηγορίας 13 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, εάν η προσφορά
υποβάλλεται από Ένωση Οικον0ομικών Φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην Ένωση αυτή.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 23.838,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται
προς την Αναθέτουσα Αρχή : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων &
Αγροτικών Υποδομών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 20/07/2022 , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2019ΣΕ08210042.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων/ Γεν. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Αναθέτουσα Αρχή, αρμόδιοι
υπάλληλοι Χριστίνα Σωτηροπούλου (τηλ.: 2102125880, Φαξ 2102125889) και Σοφία Γεροδημητρού
(τηλ.:2102125862, Φαξ:2102125889), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα, 23/02/2021
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών
α.α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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