ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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, ΜΑΪΟΣ 2016

Σελίδα: 1 / 19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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 Α1-2/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

ΧΡΟΝΟΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Ηµέρα: 2 Ιουνίου 2016 και Ώρα 12:00

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

14ο χλµ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρµη

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Έως και 2 Ιουνίου 2016 και Ώρα 10:00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

18.200 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.∆.Ε. (εθνικούς πόρους).

∆ΙΑΡΚΕΙΑ:

έως 28/2/2017

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ταγδαλίδης Θόδωρος, τηλ: 2310-473320 εσωτ.:261, fax: 2310471795, email: tagdalidis@ekby.gr

Σελίδα: 2 / 19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 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: 18.200,00 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 ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆.
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 ∆ιερεύνηση 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. 678/05.05.2016/Θέµα 2ο Απόφασης του
∆ιοικητικού 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 δύο 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 µε αντικείµενο τη γεωπληροφορική και την επεξεργασία µετεωρολογικών
δεδοµένων για τα παραδοτέα Α.1.3 και Γ.1.1
Ο Προσφέρων µπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τµήµατα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 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. 678/05.05.2016/Θέµα 2ο Απόφαση του ∆ιοικητικού 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 678/05.05.2016/Θέµα 2ο Απόφαση του ∆ιοικητικού
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 Π∆ 118/07 συλλογικό
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της υπ’ αριθµ. 596/12.06.2012
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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 ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995), όπως ισχύει,
- Προεδρικό ∆ιάταγµα 118/2007 σχετικά µε τον "Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου", (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. 678/05.05.2016/Θέµα 2ο Απόφαση του
∆ιοικητικού 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 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Στο ∆ιαγωνισµό 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, απόφοιτο ΠΕ Γεωτεχνικών , ο οποίος να διαθέτει: α) µεταπτυχιακές
σπουδές και β) δεκαετή τουλάχιστον εµπειρία µετά τη λήψη του µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών στη µελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων σε ποτάµια ή λιµναία υδάτινα
σώµατα. Για την τεκµηρίωση της εµπειρίας απαιτείται να διαθέτει δύο τουλάχιστον
δηµοσιεύσεις σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά και να έχει συµµετάσχει στην
υλοποίηση ενός τουλάχιστον ερευνητικού έργου για διαχείριση υδατικών πόρων σε
ποτάµια ή λιµναία υδάτινα σώµατα.

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 ή Μηχανικών ή Γεωτεχνικών µε γνώσεις
γεωπληροφορικής και εµπειρία στην καταχώρηση και επεξεργασία µετεωρολογικών
δεδοµένων, καθώς και στην αποδελτίωση υλικού και συγγραφή κειµένων για τις
υγροτοπικές περιοχές .

Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών)
στοιχεία τεκµηρίωσης κατά τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 4 παρ. 2.1 σηµείο ΙΙΙ.
γ. ∆ικαίωµα 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.
- 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
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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 ∆ιαγωνισµού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 ∆ιαγωνισµό 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.∆. 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,
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,
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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 ΟΜΑ∆ΑΣ 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.
∆ικαιολογητικά 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 ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 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.
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 ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ».
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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 Α1-2/2016, Τµήµα .....
δ. Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού: 2 Ιουνίου 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 «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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.
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.
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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 ελληνική γλώσσα µε εκτενή περίληψη στην
αγγλική.
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. «∆ιερεύνηση 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.
∆εδοµένα 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.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«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 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α1-2/2016
ΤΜΗΜΑ ...
Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 2 Ιουνίου 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 18.200 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
και κατανέµεται ανά τµήµα ως εξής:
Τµήµα Α: 9.000 ευρώ
Τµήµα Β: 9.200 ευρώ
ΑΡΘΡΟ 8 - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Η διάρκεια ορίζεται:
Για το Τµήµα Α από την υπογραφή της σύµβασης έως 28/2/2017.
Για το Τµήµα Β από 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
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.
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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.

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 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, την Πέµπτη 2 Ιουνίου 2016
και ώρα 12:00.
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
Πέµπτη 2 Ιουνίου 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών.
10.2. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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.
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Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης δεν θα
γίνονται δεκτές.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
και Αξιολόγησης Προσφορών βεβαίωση εκπροσώπησης.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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.
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.
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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 ∆ιαγωνισµού. 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
ΟΠ∆
Όπου: Κi = Συγκριτική τιµή προσφοράς διαγωνιζοµένου
ΟΠ∆ = 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:
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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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.
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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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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.∆. 118/2007.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο σύµφωνα µε το άρθρο 15
περίπτωση 6 του Π.∆.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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών.
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 ∆ΙΚΑΙΟ
Η σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο 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.
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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.∆. 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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.
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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ΣΧΕ∆ΙΟ 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 ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου.
στ. Την απόφαση ……. της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
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 ΑΝΑ∆ΟΧΟ

ΦΑΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

………………

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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