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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου
για την εκπόνηση της μελέτης:
"ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟY
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: ΜΕΤΡΑ & ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις
Επίσημη Επωνυμία : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ, ΤΚ 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Κωδ. NUTS : ΕL612 (ΛΑΡΙΣΑ)
Τηλ. επικοινωνίας : 2410 687165, 2410687163
Φαξ. : 2410687144
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@deyal.gr, zaxidou@deyal.ondsl.gr
Διεύθυνση διαδικτύου : www.deyal.gr
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ
2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί
Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.
3. Κωδικός CPV : 71335000-5, 71320000-7
4. Είδος σύμβασης : ΜΕΛΕΤΗ
5. Κωδικός NUTS : ΕL612 (ΛΑΡΙΣΑ)
6. Αντικείμενο Σύμβασης
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά
α) την εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λάρισας
(Master Plan), με κύρια στάδια την αποτύπωση-ανάλυση-αξιολόγηση της

υφιστάμενης κατάστασης, τις προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος
Δήμου, την αναζήτηση εναλλακτικών κατάλληλων πηγών νερού (υπόγειου και
επιφανειακού), τις προβλέψεις Μελλοντικής Ζήτησης, τις προτάσεις και το
πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος,
κοστολόγηση υπηρεσιών ύδρευσης, διαβούλευση και τέλος την οριστικοποίηση του
Μaster Plan.
β) την οριοθέτηση ζωνών προστασίας και λήψη μέτρων προστασίας σημείων
υδροληψίας από υπόγεια υδατικά συστήματα, που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση, βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) καθώς και
γ) την εκπόνηση προμελέτης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των
έργων για την υδροδότηση του Δήμου Λαρισαίων από νέα ομάδα γεωτρήσεων στην
ευρύτερη περιοχή των οικισμών Αμυγδαλέας - Κουτσόχερου του Δήμου Λαρισαίων .
8. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
9. Εκτιμώμενη συνολική αξία
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 908.852,81- € (χωρίς ΦΠΑ) και
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών
μελετών:
1. 379.681,77 € για μελέτη κατηγορίας -ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ—(13)--2. 200.075,10€για μελέτη κατηγορίας–ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ–ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ (20)3. 129.557,80 € για μελέτη κατηγορίας -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ—(27)--4. 33.499,87 € για μελέτη κατηγορίας ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ—(16)---5. 17.894,85 € για μελέτη κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ---(9)--6. 29.597,40 € για μελέτη κατηγορίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ—(3)---και 118.546,02 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
11. Διαδικασία ανάθεσης
Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν.4412/2016 και κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής.
12. Διάρκεια Σύμβασης
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
24 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού
χρόνου εκπόνησης των σταδίων της μελέτης, των ελέγχων και εγκρίσεων τους.
13. Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα www.deyal.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/12/2019, ο αναθέτων φορέας
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο έως την 7/1/2020

.
14. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση,
γλώσσα σύνταξης
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από τις 8/1/2020 και
ώρα 08:00 π.μ. ημέρα Τετάρτη, μέχρι τις 13/1/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
15. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
Ορίζεται η 17/1/2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ.
16. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,
ποσού 18.177,00 €, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ), με ισχύ τουλάχιστον μέχρι
13/12/2020.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
17. Χρηματοδότηση
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ (ΚΩΔ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 16.13.0043 & 16.13.0047) και υπόκειται στις νόμιμες
κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του Ν
4605/19, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του
ν. 4412/2016.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
18. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο 9
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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 της οικείας Διακήρυξης και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του
άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, δύναται, όμως για τις εν
λόγω ενώσεις η σύσταση κοινοπραξίας για τη σύναψη της σύμβασης και την
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε
διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
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 9 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.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
(α) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
•

•

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται από τον ελάχιστο μέσο κύκλο
εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ο οποίος θα πρέπει
να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό του 500.000,00 ευρώ
Για την κατηγορία μελέτης 13 ο διαγωνιζόμενος οφείλει να έχει εν ισχύ
κατάλληλο ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης, το οποίο θα
ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό του 500.000,00 ευρώ.

(β) Τεχνική ικανότητα ως εξής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες
κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ
σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής:
•
•
•
•
•
•

Για την κατηγορία μελέτης 13: τουλάχιστον δύο (2) μελετητές 12ετούς
εμπειρίας και ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 20: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς
εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς
εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 16: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς
εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 09: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς
εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 03: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς
εμπειρίας.

(γ) Παρόμοιας φύσης εμπειρία από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση
μελετών (μελέτες παρόμοιας φύσης), οι οποίες εκτελέσθηκαν (υποβολή και έγκριση)
με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, η με συμβάσεις
κοινοπραξιών στις οποίες συμμετείχε το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά
την τελευταία δεκαετία (πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών στον
παρόντα διαγωνισμό).
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία:
Για μελέτες κατηγορίας 3:
i) να έχει εκπονήσει ή συμμετάσχει ως ανάδοχος σε τουλάχιστον μία εγκεκριμένη
μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής
Ποταμού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με βάση τις απαιτήσεις της Oδηγίας
2000/60/EK και με αντικείμενο την κοστολόγηση ή/και τιμολόγηση των υπηρεσιών
ύδατος και
ii) να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εκτίμησης του περιβαλλοντικού
κόστους και του κόστους πόρου με βάση τις απαιτήσεις της Oδηγίας 2000/60/EK.
Για μελέτες κατηγορίας 13:
i) να έχει εκπονήσει ή συμμετάσχει ως ανάδοχος τουλάχιστον σε μία εγκεκριμένη
μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής
Ποταμού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με βάση τις απαιτήσεις της Oδηγίας
2000/60/EK και
ii) να έχει εκπονήσει με αντίστοιχες συμβάσεις μία εγκεκριμένη οριστική μελέτη και
τεύχη δημοπράτησης φράγματος ύψους τουλάχιστον 45 μ. μετρουμένου από τη
στάθμη θεμελίωσης, σε επίπεδο προμελέτης ή οριστικής μελέτης.
Για μελέτες κατηγορίας 20:
i) να έχει εκπονήσει με αντίστοιχες συμβάσεις δύο (2) εγκεκριμένες υδρογεωλογικές
μελέτες στο πλαίσιο μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων ή καθορισμού υδατικού
ισοζυγίου και
ii) να έχει εκπονήσει ή συμμετάσχει ως ανάδοχος τουλάχιστον σε μία εγκεκριμένη
γεωλογική μελέτη φράγματος, ύψους τουλάχιστον 45 m μετρούμενου από τη στάθμη
θεμελίωσης, σε επίπεδο προμελέτης ή οριστικής μελέτης.
Για μελέτες κατηγορίας 27:
i) να έχει εκπονήσει με αντίστοιχες συμβάσεις δύο (2) εγκεκριμένες μελέτες
προστασίας και διαχείρισης υδατικών συστημάτων ή οικοσυστημάτων ή
προγράμματα/μελέτες παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και εκτίμησης
περιβαλλοντικής κατάστασης και οικολογικής ποιότητας υδάτων και
ii) να έχει εκπονήσει ή συμμετάσχει ως ανάδοχος τουλάχιστον σε μία εγκεκριμένη
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φράγματος, ύψους τουλάχιστον 45 m
μετρούμενου από τη στάθμη θεμελίωσης, σε επίπεδο προμελέτης ή οριστικής
μελέτης.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης.

19. Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς
Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής τους.
20. Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς και ανάθεσης της σύμβασης
Κάθε προσφέρων οφείλει να συμπληρώσει ηλεκτρονικό φάκελο με τους ακόλουθους
ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
(β) με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
και (γ) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».__
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. H συνολική βαθμολογία
κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα
U = U ΤΠ * 80% + U ΟΠ * 20%, όπου U ΤΠ και U ΟΠ οι βαθμολογίες τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς αντίστοιχα.
Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
21. Διαδικασίες προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
22. Άλλες πληροφορίες
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις και
αποφάσεις:

Η υπ’ αριθμ. 294/18/20-9-19 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ. σχετικά με τον τρόπο
εκτέλεσης του διαγωνισμού και την έγκριση των συντασσόμενων τευχών και οι ΑΔΣ
ΔΕΥΑΛ 16/3/24-1-2019 και 140/8/16-4-2019 με τον ορισμό των Επιτροπών
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών.

Λάρισα…19/11/19…….
.
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Δημήτριος Μαβίδης

