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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:615852-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
2019/S 248-615852

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Ταχ. διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1
Πόλη: Ηράκλειο
Κωδικός NUTS: EL431
Ταχ. κωδικός: 712 01
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Εμμανουήλ Μανουσάκης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: manousakis-m@heraklion.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2813409897
Φαξ:  +30 2813409870
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.heraklion.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.heraklion.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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71240000

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

mailto:manousakis-m@heraklion.gr
www.heraklion.gr
www.heraklion.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία και λειτουργία κέντρου αποτέφρωσης νεκρών του Δήμου Ηρακλείου,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων του φακέλου της μελέτης.

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:
όχι

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

III.1.10) Κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων:

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.2) Είδος διαγωνισμού
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.7) Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί:

IV.1.9) Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
1ο κριτήριο αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς:
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων, που πρέπει να επιτευχθούν στην προς
εκπόνηση μελέτη, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση του άρθρου 20.3α) της παρούσας, με εντοπισμό
των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, κατά την εκπόνηση τής μελέτης.
Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Η βαρύτητα
του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1= 40 %.
2ο κριτήριο αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς:
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων των
περιπτώσεων β και γ του άρθρου 20.3β, γ της παρούσας, δηλαδή συγκεκριμένα:
— o βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων τής προς εκπόνηση μελέτης, από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο
οικονομικός φορέας,
— ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και
των ενεργειών τού συντονιστή,
— η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε
συνδυασμό με τη στελέχωση τής ομάδας μελέτης, αλλά και του επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού, που θα
ήταν το βέλτιστο να έχουν στη διάθεσή τους οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω:
Το παραπάνω προσωπικό τής προς εκπόνηση μελέτης, με τα παρεχόμενα στοιχεία, από τα οποία να
διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς τους διαθέτουν, κρίνεται αναγκαίο καθ..

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/02/2020
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.3) Βραβεία και κριτική επιτροπή
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IV.3.1) Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία
Θα απονεμηθεί(-ούν) βραβείο(-α): όχι

IV.3.2) Λεπτομέρειες για πληρωμές προς όλους τους συμμετέχοντες:

IV.3.3) Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού
Οποιεσδήποτε συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στον νικητή ή τους νικητές
του διαγωνισμού: όχι

IV.3.4) Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα: όχι

IV.3.5) Ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λ. Θηβών 196 - 198, Άγιος
Ιωάννης Ρέντης 182 33 ΕΛΛΑΔΑ, τηλέφωνο: +30 2132141216, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-
procurement.gr, φαξ: +30 2132141229, διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών - Πληροφορίες: Εμμανουήλ Μανουσάκης, e-mail:
manousakis-m@heraklion.gr, τηλέφωνο: +30 2813409897, φαξ: +30 2813409870
Ταχ. διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1
Πόλη: Ηράκλειο
Ταχ. κωδικός: 712 01
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/12/2019




