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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347190-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης
2020/S 141-347190
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ταχ. διεύθυνση: Αμαλιάδος 17
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 115 23
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Φωτεινή Στεφανή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@prv.ypeka.gr
Τηλέφωνο: +30 2131515000
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ypeka.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

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

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

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

Τίτλος:
Αξιολόγηση και αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90712100 Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης

II.1.3)

Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες
II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της μελέτης, για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για τη βιομηχανία και στην εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Σ.Μ.Π.Ε.) αυτού. Το υφιστάμενο Ε.Χ.Π. για τη βιομηχανία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 11508/2009 απόφαση
της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της
Αειφόρου Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α.Α.Π. 151.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 278 964.59 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90712000 Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της μελέτης, για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για τη βιομηχανία και στην εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Σ.Μ.Π.Ε.) αυτού. Το υφιστάμενο Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 11508/2009 απόφαση
της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της
Αειφόρου Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α.Α.Π. 151. Η εκπόνηση της μελέτης της αξιολόγησης και
αναθεώρησης του υφιστάμενου Ε.Χ.Π. για τη βιομηχανία, εκπονείται:
α) αφενός γιατί έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος από τη νομοθεσία χρόνος (5 έτη), για την αξιολόγησή του
(άρθρο 5, παρ. 4 του Ν.4447/2016), και
β) αφετέρου γιατί υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη εφαρμογής ενός θεσμικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται
στα σύγχρονα δεδομένα και προκλήσεις του κλάδου, διασφαλίζοντας ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές, αλλά
και το δημόσιο συμφέρον.
Σκοπός του Ε.Χ.Π. για τη βιομηχανία είναι ο μετασχηματισμός της χωρικής διάρθρωσης τού εθνικής σημασίας
τομέα της βιομηχανίας, προς την κατεύθυνση τής βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει 3 διαστάσεις: την
προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και συνοχή, και την οικονομική ευημερία. Για τον σκοπό
αυτόν, το Πλαίσιο θα περιλαμβάνει κατευθύνσεις, που αφορούν στη μακροχωρική οργάνωση και ανάπτυξη
της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τη χωροθέτησή τους σε τοπικό
επίπεδο, σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται λεπτομερώς στο
οικείο τεύχος τεχνικών δεδομένων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διακήρυξης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 278 964.59 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
με εθνική συμμετοχή από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019, με κωδικό
έργου 2019ΣΕ27510001, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., και έχει λάβει κωδικό MIS
5034814.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο ανάθεσης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής», βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης προσφοράς, που αναφέρονται στο άρθρο 21 της
διακήρυξης.
Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από τον τύπο: U= UΤΠ * 85 % + UΟΠ * 15 %, όπου
(UΤΠ) η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και (UΟΠ) η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης·
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. [ως «Σ.Δ.Σ.» νοείται η συμφωνία περί δημοσίων
συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε από την ΕΛΛΑΔΑ με τον Ν. 2513/1997 (Α΄ 139)], στον 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) σε 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.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών μελέτης, κατά την περίπτωση (15) της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν.4412/2016 (Α’ 147): 01 «Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες» και 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες», και πληρούν
ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, που επιβάλλει η οικεία διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα τής σύμβασης.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις παραπάνω κατηγορίες μελετών. 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.
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III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Η οικονομική και η χρηματοοικονομική επάρκεια των προσφερόντων δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού):
Για κατηγορία μελέτης 01 «Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες», τουλάχιστον:
— έναν / μία (1) επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών, και
— δύο (2) επιστήμονες εμπειρίας από 10 έως 20 έτη.
Για κατηγορία μελέτης 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες», τουλάχιστον:
— έναν / μία (1) επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη,
— έναν / μία (1) σύμβουλο, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης, εφοδιαστικής
αλυσίδας και σε πολιτικές και ρυθμίσεις μικρο- και μακρο- κλίμακας, που αφορούν στο βιομηχανικό
επιχειρηματικό περιβάλλον, η αμοιβή του / της οποίου / οποίας θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου,
— έναν / μία (1) σύμβουλο νομικό, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα θεσμικού πλαισίου και νομοθεσίας
περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού, η αμοιβή του / της οποίου/-ας θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Η αποδεδειγμένη εμπειρία των συμβούλων τεκμηριώνεται με την υποβολή προϋπαρχουσών συμβάσεων,
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, οφείλει να διαθέτει επιπρόσθετα
την κάτωθι ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
— στην κατηγορία μελέτης 01 «Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες», ειδική εμπειρία σε χωροταξικές
μελέτες εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία, νοείται η συμμετοχή ως
ανάδοχος / μέλος ομάδας μελέτης στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας (1) χωροταξικής μελέτης περιφερειακού ή
εθνικού επιπέδου. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες
φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής / οριστικής παραλαβής από το έτος 2000 έως σήμερα,
— στην κατηγορία μελέτης 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες», ειδική εμπειρία σε Στρατηγικές Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) σχεδίων ή προγραμμάτων χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού ή
περιφερειακού επιπέδου. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία, νοείται η συμμετοχή ως αναδόχος /
μέλος ομάδας μελέτης στην εκπόνηση τουλάχιστον δύο (2) Σ.Μ.Π.Ε. σχεδίων ή προγραμμάτων χωροταξικού
σχεδιασμού εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής / οριστικής
παραλαβής από το έτος 2006 έως σήμερα.
Ως μελέτες σχεδίων ή προγραμμάτων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) μελέτες των ειδικών χωροταξικών πλαισίων και των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων (στρατηγικός
χωρικός σχεδιασμός, άρθρ. 1 και 2 του ν.4447/2016)·
β) μελέτες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής
εμβέλειας, και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που αφορούν σε έναν ή περισσότερους τομείς και
έχουν γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα·
γ) μελέτες σχεδίων και προγραμμάτων εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα, που εκπονούνται για έναν
ή περισσότερους τομείς αλιείας, ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης
υδάτινων πόρων, τουρισμού κ.λπ., δεδομένου ότι επηρεάζουν μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, όπως και
κρίσιμους παράγοντες και μεταβλητές των σχεδίων χωροταξικού χαρακτήρα.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού):
Για κατηγορία μελέτης 01 «Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες», τουλάχιστον:
— έναν / μία (1) επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών, και
— δύο (2) επιστήμονες εμπειρίας από 10 έως 20 έτη.
Για κατηγορία μελέτης 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες», τουλάχιστον:
— έναν / μία (1) επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη,
— έναν / μία (1) σύμβουλο, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης, εφοδιαστικής
αλυσίδας και σε πολιτικές και ρυθμίσεις μικρο- και μακρο- κλίμακας, που αφορούν στο βιομηχανικό
επιχειρηματικό περιβάλλον, η αμοιβή του / της οποίου / οποίας θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου,
— έναν / μία (1) σύμβουλο νομικό, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα θεσμικού πλαισίου και νομοθεσίας
περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού, η αμοιβή του / της οποίου/-ας θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Η αποδεδειγμένη εμπειρία των συμβούλων τεκμηριώνεται με την υποβολή προϋπαρχουσών συμβάσεων,
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, οφείλει να διαθέτει επιπρόσθετα
την κάτωθι ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
— στην κατηγορία μελέτης 01 «Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες», ειδική εμπειρία σε χωροταξικές
μελέτες εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία, νοείται η συμμετοχή ως
ανάδοχος / μέλος ομάδας μελέτης στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας (1) χωροταξικής μελέτης περιφερειακού ή
εθνικού επιπέδου. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες
φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής / οριστικής παραλαβής από το έτος 2000 έως σήμερα,
— στην κατηγορία μελέτης 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες», ειδική εμπειρία σε Στρατηγικές Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) σχεδίων ή προγραμμάτων χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού ή
περιφερειακού επιπέδου. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία, νοείται η συμμετοχή ως αναδόχος /
μέλος ομάδας μελέτης στην εκπόνηση τουλάχιστον δύο (2) Σ.Μ.Π.Ε. σχεδίων ή προγραμμάτων χωροταξικού
σχεδιασμού εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής / οριστικής
παραλαβής από το έτος 2006 έως σήμερα.
Ως μελέτες σχεδίων ή προγραμμάτων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) μελέτες των ειδικών χωροταξικών πλαισίων και των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων (στρατηγικός
χωρικός σχεδιασμός, άρθρ. 1 και 2 του ν.4447/2016)·
β) μελέτες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής
εμβέλειας, και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που αφορούν σε έναν ή περισσότερους τομείς και
έχουν γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα·
γ) μελέτες σχεδίων και προγραμμάτων εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα, που εκπονούνται για έναν
ή περισσότερους τομείς αλιείας, ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης
υδάτινων πόρων, τουρισμού κ.λπ., δεδομένου ότι επηρεάζουν μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, όπως και
κρίσιμους παράγοντες και μεταβλητές των σχεδίων χωροταξικού χαρακτήρα.
III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/10/2020
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 36 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/11/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, που θα οριστεί
για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Η ως άνω ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης αφορά στην
αποσφράγιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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Αναθέτουσα αρχή - στοιχεία επικοινωνίας:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αμαλιάδος 17
Αθήνα
Τ.Κ. 115 23
NUTS EL303
Τηλ.: +30 2131515000
Φαξ: +30 2131515771
E-mail: service@prv.ypeka.gr
www.ypeka.gr
Πληροφορίες:
Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ.
Αμαλιάδος 17
Αθήνα
Τ.Κ. 115 23
Τηλ.: +30 2131515365 / 2131515315
E-mail: e.stefani@prv.ypeka.gr
Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «Δημόσια Έργα», με Α/Α συστήματος 91012, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.ypeka.gr, στη διαδρομή Υπουργείο — Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 278 964,59 EUR (πλέον ΦΠΑ)
και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές (πλέον ΦΠΑ) των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
— 212 761,80 EUR για μελέτη κατηγορίας 01 «Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες»,
— 29 816,10 EUR για μελέτη κατηγορίας 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες».
Και 36 386,69 EUR για απρόβλεπτες δαπάνες (περ. α’, παρ. 8, άρθρ. 53 του ν. 4412/2016).
Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
18 μήνες από την υπογραφή της. Στη σύμβαση ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, για την ολοκλήρωση
συγκεκριμένων σταδίων, όπως αναφέρονται στο οικείο τεύχος τεχνικών δεδομένων.
Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Δημόσιος, διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης,
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 36 του Ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή
πύλη: www.eprocurement.gov.gr και www.promitheus.gov.gr, με Α/Α συστήματος 91012.
Ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης περιγράφονται
στην οικεία διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα τής σύμβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στις
διευθύνσεις www.eprocurement.gov.gr και www.promitheus.gov.g,r με Α/Α συστήματος 91012.
Γλώσσα προσφορών: Οι προσφορές και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης. Για τη γλώσσα της διαδικασίας, ισχύουν περαιτέρω τα
αναφερόμενα στο άρθρο 10 της διακήρυξης.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα της Πράξης: «Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τη βιομηχανία», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» (Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.), στους άξονες προτεραιότητας
12 και 13, με βάση την απόφαση ένταξης με Α.Π. Ε.Υ.Δ. - Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 1757/22.2.2019 (ΑΔΑ:
ΨΟΣ8465ΧΙ8-ΕΟΘ) της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ., του Υπ. Οικονομίας
και Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις με Α.Π. Ε.Υ.Δ. - Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 4878/24.5.2019
(ΑΔΑ: 6ΘΟΕ465ΧΙ8-55Σ) και Ε.Υ.Δ. - Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 794/27.1.2020, με ορθή επανάληψη στις 7.2.2020
(ΑΔΑ: 6Ω7Γ46ΜΤΛΡ-ΧΤΑ) αποφάσεις, και έχει λάβει κωδικό MIS 5034814.
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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 τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/07/2020
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