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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
"ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ"
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας διακηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
για τον Τουρισμό", εκτιμώμενης αξίας 59.350,01€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης και καλεί τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης
της ως άνω μελέτης.
1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523, Αθήνα.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ, Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11 523,Αθήνα,
Τηλ. 213.1515.362/-349, Fax: 210.6458.690, Εmail: g.manouris@prv.ypeka.gr, a.gourgiotis@prv.ypeka.gr
2. Πρόσβαση εγγράφων σύμβασης
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα: www.ypeka.gr, ενότητα «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ», υποενότητα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ».
3. Είδος διαδικασίας ανάθεσης
Συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
117 του Ν.4412/2016.
4. Αντικείμενο σύμβασης
Η σύμβαση αφορά στηv εκπόνηση της μελέτης "Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό" και
εμπίπτει στους κωδικούς CPV 71410000-5, 79412000-5, 90712000-1. Το φυσικό αντικείμενο της
σύμβασης περιγράφεται λεπτομερώς στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
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5. Αξία & χρηματοδότηση σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.350,01€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
 39.699,00€ για μελέτη κατηγορίας "01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες"
 5.954,85€ για μελέτη κατηγορίας "03-Οικονομικές Μελέτες"
 5.954,85€ για μελέτη κατηγορίας "27-Περιβαλλοντικές Μελέτες"
και 7.741,31€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 075) και η σύμβαση θα
χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους.
6. Χρονοδιάγραμμα
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 19 μήνες από την
υπογραφή του συμφωνητικού. Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες όπως
αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού
αντικειμένου ορίζεται σε 9 μήνες.
7. Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν οι προσφέροντες που πληρούν τους παρακάτω
όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη:
• είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών
των κατηγοριών που αναφέρονται στην παρ.5 της παρούσας,
• δε συντρέχει στο πρόσωπό τους (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη τους (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) κανένας από τους λόγους
αποκλεισμού του άρθρου 18 της Διακήρυξης,
• είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών και διαθέτουν πτυχία
των παρακάτω κατηγοριών μελετών και τάξεων:
o «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες», πτυχία τάξεων Β ή Γ ή Δ ή Ε,
o «03-Οικονομικές Μελέτες», πτυχία τάξεων Β ή Γ ή Δ ή Ε,
o «27-Περιβαλλοντικές Μελέτες», πτυχία τάξεων Β ή Γ ή Δ ή Ε,
• διαθέτουν την κάτωθι τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ανά κατηγορία μελετών:
01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες: τουλάχιστον έναν/μία (1) μελετητή/-ια τουλάχιστον 8ετούς
εμπειρίας , ο οποίος/-α, επιπλέον, έχει συμμετάσχει στην «ομάδα μελέτης» τουλάχιστον μίας (1)
χωροταξικής μελέτης περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου.
03-Οικονομικές Μελέτες: τουλάχιστον έναν/μία (1) μελετητή/-ια τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας, ο
οποίος/-α, επιπλέον, έχει συμμετάσχει:
στην «ομάδα μελέτης» τουλάχιστον μίας (1) μελέτης τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακού ή
εθνικού επιπέδου
και επιπρόσθετα
είτε στην «ομάδα μελέτης» τουλάχιστον μίας (1) χωροταξικής μελέτης περιφερειακού ή εθνικού
επιπέδου είτε στην «ομάδα μελέτης» τουλάχιστον μίας (1) μελέτης περιφερειακής ανάπτυξης.
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27-Περιβαλλοντικές Μελέτες: τουλάχιστον έναν/μία (1) μελετητή/-ια τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας,
ο οποίος/-α, επιπλέον, έχει συμμετάσχει στην «ομάδα μελέτης» τουλάχιστον μίας (1) στρατηγικής
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίου ή προγράμματος χωροταξικού σχεδιασμού τοπικού
(Γ.Π.Σ.), περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου.
Σε περίπτωση προσφερόντων εγκατεστημένων σε λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε ή σε κράτη-μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη.

8. Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία προσδιορίζεται από την αξιολόγηση των Τεχνικών και
Οικονομικών προσφορών βάσει του άρθρου 21 της Διακήρυξης.
Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από τύπο: U = U ΤΠ * 90 % + U ΟΠ * 10 %
όπου, (U ΤΠ) η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς και (U ΟΠ) η βαθμολογία της Οικονομικής
Προσφοράς.
9. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.
10.Εναλλακτικές πρόσφορές, Ισχύς & Γλώσσα προσφορών
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης. Για τη γλώσσα της διαδικασίας ισχύουν περεταίρω τα αναφερόμενα
στο άρθρο 10 της Διακήρυξης.
Οι προσφορές θα ισχύουν για 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
της παρ. 11 της παρούσας.
11. Προθεσμία υποβολής των προσφορών
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 4η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00.
12. Διεύθυνση υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται:
•

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, Αμαλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα,

•

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, Αμαλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα,

•

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας, Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, Αμαλιάδος 17, (3ος όροφος) ΤΚ 11523,
Αθήνα.
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13. Αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών της παρ.
11 της παρούσας, στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ., Αμαλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα.
Η αποσφράγιση θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών. Για την
αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν περεταίρω τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της Διακήρυξης.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται μόνο οι προσφέροντες ή οι νομίμως
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.
14.Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για
την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 11 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Για τις ενστάσεις ισχύουν περεταίρω τα αναφερόμενα στο
άρθρο 6 της Διακήρυξης.

Αθήνα, 02.06.2017
(Τόπος - Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η συντάξασα

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων

Ι.Τσαλακανίδου
ΠΕ Μηχανικών με Γ' βαθμό

Α. Γουργιώτης
ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Χωροταξικού Σχεδιασμού
Γ. Μανούρης
ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. οικ. 27038/02.06.2017 απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: 6Φ6Χ4653Π8-4Θ7)

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού
Γ. Μανούρης - ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό
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