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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121709-2023:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Λιβαδειά: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
2023/S 041-121709

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Δημάρχου Γ. Περγαντά 4
Πόλη: ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Ταχ. κωδικός: 32131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρήστος Μπίμης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyalbim@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2261026401
Φαξ:  +30 2261027770
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deyalivadias.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.eprocurement.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΙΚΩΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αριθμός αναφοράς: MIS: 5155121

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71322200 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών
71322400 Υπηρεσίες σχεδιασμού φραγμάτων
71350000 Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα
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71323200 Υπηρεσίες σχεδιασμού τεχνικών εγκαταστάσεων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο παρόν Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) αφορά στις μελέτες που απαιτούνται αναφορικά με την 
κατασκευή φράγματος πλησίον του οικισμού Ελικώνα στο Δήμο Λεβαδέων της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας 
καθώς και των συνοδών έργων αυτού (διυλιστήριο πόσιμου νερού, αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού προς 
οικισμούς Ελικώνα, Κυριακίου και Αγ. Άννας και αντλιοστάσια).
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έντεκα (11) μήνες από την 
υπογραφή του συμφωνητικού.

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 μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (κωδικός MIS 5155121) και η 
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.00.03 του προϋπολογισμού του 
έτους 2023 της ΔΕΥΑΛ.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία:
Κατηγορία μελέτης 13 πτυχίο τάξης Γ και άνωΚατηγορία μελέτης 09 πτυχίο τάξης Γ και άνωΚατηγορία μελέτης 
27 πτυχίο τάξης Α και άνωΚατηγορία μελέτης 16 πτυχίο τάξης Α και άνω Κατηγορία μελέτης 21 πτυχίο τάξης 
Α και άνω Κατηγορία μελέτης 20 πτυχίο τάξης Α και άνω Κατηγορία μελέτης 08 πτυχίο τάξης Α και άνωκαι 
επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη.

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:
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21.1.1 Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ1 – Βαθμός κατανόησης
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της υπό ανάθεση μελέτης. Προσφορές που 
θα λάβουν συνολικά στο κριτήριο αυτό (Κ1) βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος ορίζεται σε σ1=0,35
21.1.2 Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ2 – Πληρότητα και αξιοπιστία
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων των 
περιπτώσεων β) και γ) της παρ. 20.3 της Διακήρυξης (παρ. 4β του άρθρου 86 του Ν.4412/2016).
Προσφορές που θα λάβουν συνολικά στο κριτήριο αυτό (Κ2) βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως μη 
αποδεκτές.
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος ορίζεται σε σ2=0,35.
21.1.3 Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ3 – Οργάνωση
Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων της των περιπτώσεων (δ) και (ε) της παρ. 
20.3 της Διακήρυξης (παρ. 4γ του άρθρου 86 του Ν.4412/2016).
Προσφορές που θα λάβουν συνολικά στο κριτήριο αυτό (Κ3) βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως μη 
αποδεκτές.
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος, ορίζεται σε σ3= 
0,30.

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/03/2023
Τοπική ώρα: 14:00

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

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:
Η εκτιμώμενη αξία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 630.441,13€, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων 
15% και του ΦΠΑ 24%.
Η σύμβαση 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 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. καθώς και της κράτησης 
ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

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: ναι

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

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης από την Επιτροπή Διαγωνισμού θα γίνει την 4η Απριλίου 2023 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους δέκα χιλιάδων 
εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (10.168,41€), θα απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α του Ν.4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την 28/04/2024.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 του Ν4412/16 και με τα άρθρα 13 και 
21 της διακήρυξης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς.

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
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης / ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

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 του αναθέτοντος φορέα, κατά 
παράβαση της νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος 
φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της 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.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
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 κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το 
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οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση, που πριν την 
έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν 
προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα, και σε περίπτωση παρέμβασης των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, 
η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι 
χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης / ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/02/2023
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