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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151731-2012:TEXT:EL:HTML

GR-Αθήνα: Υπηρεσίες μηχανικού
2012/S 92-151731
Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης
Υπηρεσίες
Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)
Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Υπόψη: Μαρία Γκίνη - Π. Παντελόπουλος, Μ. Γκίνη, Ε. Ζέρβα
115 26 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2106931293 / 2106931280
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ginimaria3@gmail.com, p.pantelopoulos@prv.ypeka.gr
Φαξ: +30 2106994355 / 2106994357
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=245&language=el-GR
I.2)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.3)

Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

I.4)

Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1)
Περιγραφή
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
"Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003
και του ΠΔ 51/2007".

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Αθήνα-Κεντρική & Δυτική Μακεδονία.
Κωδικός NUTS

II.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

15/05/2012
S92
http://ted.europa.eu/TED

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
- Συναφθείσα σύμβαση - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1/3

EE/S S92
15/05/2012
151731-2012-EL

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
- Συναφθείσα σύμβαση - Ανοικτή διαδικασία

2/3

— Η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων
κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Άρθρο 13
και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (άρθρο 10 και παράρτημα VII του ΠΔ 51/2007),
— Η διαμόρφωση Προγράμματος Μέτρων, βασικών και συμπληρωματικών, όπως προβλέπεται στο Άρθρο
11 και στο Παράρτημα VI της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 12 και Παράρτημα VIII του ΠΔ 51/2007) για την
προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης, προκειμένου να επιτευχθούν οι
περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως αυτοί καθορίζονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και στο Άρθρο 4 του ΠΔ
51/2007,
— Η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον εντοπισμό, περιγραφή
και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή των προαναφερθέντων Προγραμμάτων
Μέτρων και των Σχεδίων Διαχείρισης και τη διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων, λαμβανομένων υπόψη των
στόχων των Σχεδίων Διαχείρισης,
— Η πληροφόρηση του κοινού και δημόσια διαβούλευση των προκαταρκτικών σχεδίων διαχείρισης
(προσχεδίων διαχείρισης) έξι μήνες πριν την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Οδηγίας 2000/60/
ΕΚ και το Άρθρο 15 του ΠΔ 51/2007,
— Ο έλεγχος και επικαιροποίηση των εκθέσεων εφαρμογής των Άρθρων 3, 5, 6 & 8 και των Παραρτημάτων IV της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα υδατικά διαμερίσματα της περιοχής μελέτες, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην
ΕΕ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάλυση των ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους, τη
διαμόρφωση των προγραμμάτων παρακολούθησης, την οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος, το μητρώο
προστατευόμενων περιοχών, τον χαρακτηρισμό των τύπων των υδατικών συστημάτων, κλπ,
— Ο οριστικός προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών συστημάτων της
περιοχής μελέτης, καθώς επίσης και των "εξαιρέσεων" από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του
Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του Άρθρου 4 του ΠΔ 51/2007,
— Η πλήρης κάλυψη των υποχρεώσεων, σε σχέση με την υποβολή εκθέσεων και λοιπών στοιχείων στην ΕΕ
σχετικά με τα Σχέδια Διαχείρισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Περιβάλλοντος,
— Η διαμόρφωση σχεδίου για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, για κάθε Υδατικό
Διαμέρισμα της περιοχής μελέτης, με βάση τις αρχές κυρίως του προληπτικού σχεδιασμού.
II.1.5)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
71300000, 71320000

II.1.6)

Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA): ναι

II.2)

Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

II.2.1)

Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
Αξία: 1 906 305,66 EUR
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 23,00

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Είδος διαδικασίας
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

IV.2)

Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
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1. Τεχνική Προσφορά. Στάθμιση 75
2. Οικονομική προσφορά. Στάθμιση 25
IV.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
118293/09-04-2012 Απόφαση Προέγκρισης Σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.

IV.3.2)

Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης
V.1)
Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
27.4.2012
V.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

V.3)

Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

V.4)

Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

V.5)

Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80 % από το
ΕΠΠΕΡΑΑ και κατά 20 % από εθνικούς πόρους, και είναι ενταγμένο στην ΣΑΕ 075/8.
VI.2)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.3)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.3.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

VI.3.2)

Υποβολή προσφυγών

VI.3.3)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.4)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
11.5.2012
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