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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΔΛΗΑΗΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ
ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΘΟΖΡΖΠ
(ΔΠΓΑΘ)
Ζράκλειο, 11-2-2021
Αριθμ. Ξρφτ. οικ. 483
ΚΔΙΔΡΖ:

ΚΔΙΔΡΔΠ ΥΟΗΚΑΛΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΥΛ
ΠΖΚΔΗΥΛ ΘΑΗ ΘΑΔΓΗΠΞ

ΣΟΖΚ/ΡΖΠΖ:

ΚΔΙΔΡΔΠ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΡΔΟΔΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ
Θ.Α.2013ΚΞ00200002 ΡΖΠ ΠΑΚΞ
002, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ, ΞΓΔ ,
ΗΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΔΠΓΑΘ

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΝΠ
ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ:

75.622,46 € (πλέον Φ.Ξ.Α. 24%)

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ
ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΑΤΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΝ Λ.4412/2016

1. Ο Δληαίνο Σχλδεζκνο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Κξήηεο (ΔΣΓΑΚ), πξνθεξχζζεη δεκφζην
δηαγσληζκφ γηα ηε ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κειέηεο κε ηίηιν: «Κελέτες φρίμανσης
Ξράσινφν Πημείφν και ΘΑΔΓΗΠΞ» (CPV: 71335000-5), πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Α’ 147) θαη β) ηνπο φξνπο ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο.
2. Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 75.622,46 € (πιένλ Φ.Π.Α. 24%) θαη έρεη
αληηθείκελν ηε ζχληαμε φισλ ησλ κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ
δχν Πξάζηλσλ Σεκείσλ- ΚΑΔΓΙΣΠ, έλα ζην Γήκν Μηλψα Πεδηάδαο θαη έλα ζην Γήκν
Αξραλψλ- Αζηεξνπζίσλ. Πεξηιακβάλεη ηηο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο ησλ παξαθάησ
επηκέξνπο θαηεγνξηψλ κειεηψλ:
1. 3.681,00 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 3 (Οηθνλνκηθέο Μειέηεο)
2. 18.636,37 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 6 (Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο)
3. 14.059,88 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 8 (Σηαηηθέο Μειέηεο)
4. 15.979,17 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 9 (Η/Μ Μειέηεο)
5. 4.026,83 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 10 (Μειέηεο Σπγθνηλσληαθψλ)
6. 1.645,31 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 13 (Μειέηεο Υδξαπιηθψλ Έξγσλ)
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7. 5.153,40 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 27 (Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο)
8. 2.576,70 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 21 (Γεσηερληθέο κειέηεο θαη έξεπλεο)
θαη 9.863,80 € γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο .
3. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο
πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
www.esdak.gr .
Τν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο
παξάγεηαη απφ ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
Η δηαθήξπμε ηεο ππφ αλάζεζεο κειέηεο έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν
ππφδεηγκα (θάησ ησλ νξίσλ) ηεο ΔΑΑΓΗΣΥ.
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη σξψλ απφ ηε Γ/λζε
Τερληθψλ Υπεξεζηψλ θαη Μεζφδσλ Δπεμεξγαζίαο Γηάζεζεο Σηεξεψλ Απνβιήησλ (αξκφδηα
ππάιιεινο επηθνηλσλίαο θα Μαξία Γεσξγίνπ) ζην ηει. 2810-361618/10 θαη ζην email:
esdak@otenet.gr.
4. Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή νξίδεηαη ε 8/3/2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00π.κ. θαη σο εκεξνκελία
θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 12/3/2021 εκέξα
Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00π.κ., ε νπνία ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ.
5. (α) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ Πηπρίν
Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηψλ γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, σο εμήο:
1.
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 03, πηπρία ηάμεσλ Α θαη άλσ
2.
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 06, πηπρία ηάμεσλ Α θαη άλσ
3.
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 08, πηπρία ηάμεσλ Α θαη άλσ
4.
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 09, πηπρία ηάμεσλ Β θαη άλσ
5.
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 10, πηπρία ηάμεσλ Α θαη άλσ
6.
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, πηπρία ηάμεσλ Α θαη άλσ
7.
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 27, πηπρία ηάμεσλ Α θαη άλσ
8.
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, πηπρία ηάμεσλ Α θαη άλσ
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ θξηηήξηα (ηάμεηο πηπρίσλ αλά θαηεγνξία κειέηεο) απηήο
ηεο παξαγξάθνπ ηίζεληαη σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ νπνίσλ ηα πηπρία ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ 3ε-7-2019, ζχκθσλα
κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 188 παξ. 4 ηνπ Ν. 4635/2019, νη νπνίεο
αληηθαηέζηεζαλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΠΓ 71/2019 & ηζρχνπλ.
(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.
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Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα αηελ παξ. 22.2.1 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο.
6. Η πξνο αλάζεζε κειέηε έρεη εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΣΓΑΚ ζηνπο ΚΑ 647413.005 θαη ΚΑ 30-7413.045.
7. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 11
κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ο θαζαξφο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ
κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη ζε 7 κήλεο.
8. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, πνζνχ
1.512,45€ (άξζξν 72 παξ. 1α ηνπ Ν.4412/2016).
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ
5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο.
9. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «πλέον σσμυέροσσα από οικονομική
άπουη προσυορά» βάσει βέλτιστης στέσης ποιότητας – τιμής.
10. Τν Τεχρνο ησλ Τερληθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηα Τεχρε Γεκνπξάηεζεο έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ
ππ’ αξηζκ. 89/2020 Απφθαζε ηεο ΔΔ ηνπ ΔΣΓΑΚ. Τν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα
εγθξηζεί επίζεο απφ ηελ ΔΔ ηνπ ΔΣΓΑΚ.
11. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε
ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή
παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή
ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά
ηνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο.

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΔΠΓΑΘ

ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΘΑΙΝΓΔΟΑΘΖΠ
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