ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20/11/2013
(ως προς τον αριθµό πρωτοκόλλου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΛΚΙ∆Α, 18 / 11 / 2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 132362 / οικ.5799 / Φ.Μ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Χορήγηση συµπλήρωσης - διευκρίνησης στην
προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας τύπου Α (για µελέτες που ανατίθενται
κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05) της µελέτης µε τίτλο:
“Προστασία Παράκτιας Ζώνης Πλατάνας Κύµης”.

Με την παρούσα διορθώνεται το άρθ. 22.1.1 : “Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς”,
µε την προσθήκη της παραγράφου (που εκ παραδροµής παραλείφθηκε) για τον
τρόπο βαθµολόγησης του 3ου κριτηρίου τεχνικής προσφοράς,
όπως αυτό άλλωστε έχει ήδη ζητηθεί στην παρ. 21.7.4 της διακήρυξης : “Στοιχεία
για την απόδειξη της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του
έργου”
και συγχρόνως διορθώνονται:
η τελευταία πρόταση της παραγρ. “Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς”, καθώς και
το τελευταίο εδάφιο του υπόψη άρθρου (22.1.1) “Συνολική βαθµολογία Τεχνικής
Προσφοράς”, ως ακολούθως (αλλαγές επισηµασµένες µε το γκρίζο χρώµα) :

………………………………………………………………………………………………..………………………………….

« 22.1.1 Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς
Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης,
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 21.7.1 και συγκεκριµένα:
•

ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης,

•

ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και

•

ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων.

για την

Σε περίπτωση που η Τεχνική Έκθεση είναι αισθητά µεγαλύτερη από το προβλεπόµενο
στο προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο προβλεπόµενος εύλογος
αριθµός σελίδων.

∆εν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
Το 1ο κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1
έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του …60…
απορρίπτονται ως απαράδεκτες 77.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζόµενου ορίζεται
σε Β1= 35%.
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς
Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια:
α) Αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.7.2 Έκθεσης Μεθοδολογίας.
Αξιολογούνται συγκεκριµένα:
•

ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές
απαιτήσεις της µελέτης,

•

ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και

•

ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του
προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα
στις προβλεπόµενες προθεσµίες.

Το υποκριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U2Α που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από
1 έως 100.
Σε περίπτωση που η Έκθεση Μεθοδολογίας είναι αισθητά µεγαλύτερη από το
προβλεπόµενο στο προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο
προβλεπόµενος ανώτατος αριθµός σελίδων.
β) Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.7.3 Οµάδας
Μελέτης.
Αξιολογούνται συγκεκριµένα :
•

Ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου
του έργου από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί
επαρκής η οµάδα, πρέπει για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης να
διατίθεται το ελάχιστο απαιτούµενο για την καλούµενη τάξη δυναµικό. Η
ανεπαρκής στελέχωση βαθµολογείται αρνητικά.

•

ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις
σχέσεις συνεργασίας (µόνιµες ή περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε
τους υποψηφίους και την έκταση προηγούµενων συνεργασιών µεταξύ των µελών
της οµάδας. Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον
διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού,
δηλαδή του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της µελέτης,
λαµβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό
νοούνται τα άτοµα του διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του
πτυχίου και µε τον όρο βασικό στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά
κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη προκήρυξη 78.

•

ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος
για την εκπόνηση της µελέτης,

•

ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα79 και σε σχέση
µε παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών.

Το υποκριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U2Β που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από
1 έως 100.
Σε περίπτωση που η Έκθεση Οµάδας Μελέτης είναι αισθητά µεγαλύτερη από το
προβλεπόµενο στο προηγούµενο άρθρο εύλογο µέγεθος, αξιολογείται µόνο ο
προβλεπόµενος ανώτατος αριθµός σελίδων.

Η βαθµολογία U2 στο κριτήριο αυτό προκύπτει ως:
U2 = 40% U2A + 60% U2B
Το κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του …60… απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 είναι Β2=20%.
Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς
Γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου
Ειδικότερα θα αξιολογηθούν :
- Ο εντοπισµός ειδικών ή γενικών προβληµάτων στην περιοχή του έργου και ο συσχετισµός
τους µε το έργο που καλούνται να υλοποιήσουν δια της παρούσης.
- Η συµµετοχή µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, σε προηγούµενες
ή/και υπό εκτέλεση µελέτες σχετικές στην περιοχή του υπόψη έργου για λογαριασµό Φορέων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
- Η συµµετοχή µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, σε προηγούµενες
ή/και υπό εκτέλεση µελέτες – υπηρεσίες στην περιοχή του υπόψη έργου για λογαριασµό
Φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Το κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό U3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του …60… απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 είναι Β3=20%.
Συνολική βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς.
Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο:
U Τ.Π.= (U1*B1 + U2*B2 + U3*B3) / 0,75 > 60

80

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον:
α) οι βαθµολογίες στα επιµέρους κριτήρια είναι µεγαλύτερες από τις ελάχιστες απαιτούµενες και
β) η σταθµισµένη βαθµολογία τους κατά τα ανωτέρω υπερβαίνει τις 60 µονάδες. »
…………………………………………………………………………………………………………………………
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