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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599120-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων
2021/S 228-599120
Προκήρυξη σύμβασης
Έργα
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής
Μακεδονίας
Αριθμός ταυτοποίησης: 404020810
Ταχ. διεύθυνση: Φράγκων 6-8
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 54626
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.)
Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ota@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2311236100
Φαξ: +30 2311236100
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.fodsakm.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.fodsakm.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
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

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

Τίτλος:
Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν.
Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)
Αριθμός αναφοράς: 48/2021
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II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45252127 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η δημοπρατούμενη σύμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή των έργων για την επέκταση και αναβάθμιση
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης
συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του
έργου για 4 έτη με δυνατότητα εφαρμογής δικαιώματος προαίρεσης έως και 4 έτη μετά την ολοκλήρωση της
λειτουργίας των 4 ετών.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 229 342.26 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45252130 Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
90481000 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
90420000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Μαυροράχης

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν 4412/2016 και
περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα.
(α) ΤΜΗΜΑ 1: την κατασκευή των έργων για την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
για τη διαχείριση των στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας
(β) ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για 4 έτη με δυνατότητα εφαρμογής δικαιώματος
προαίρεσης έως και 4 έτη μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 4 ετών.
Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή των έργων για την επέκταση και
αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης,
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σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν 4412/2016, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις
περί συμβάσεων έργου.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται σε 10.229.342,26 €.
ΤΜΗΜΑ 1: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 4.967.741,94 € (χωρίς ΦΠΑ) και
αναλύεται σε:
Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών: 3.633.725,00 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 654.070,50 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 643.169,33 Ευρώ, που
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 36.777,11 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 153
του ν. 4412/2016.
ΤΜΗΜΑ 2: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας τεσσάρων (4)
ετών ανέρχεται σε 657.700,04€ ανά έτος και σε 2.630.800,16€ για τέσσερα (4) έτη πλέον ΦΠΑ 24%.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποσοστό ανάκτησης RO στους 16ο C / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική Αξία και λειτουργικά Χαρακτηριστικά έργου / Στάθμιση: 40
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ειδική εμπειρία στελεχών ομάδας υλοποίησης έργου / Στάθμιση: 10
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Έκπτωση επί του Προϋπολογισμού Μελέτης (Κατασκευαστικό κόστος και Κόστος
Λειτουργίας) / Στάθμιση: 30

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 598 542.10 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη
λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα τέσσερα (4) έτη (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτή τη περίπτωση ο
Προϋπολογισμός της προαίρεσης λειτουργίας του έργου για τέσσερα (4) έτη ανέρχεται σε 2.630.800,16€ πλέον
ΦΠΑ.
Με βάση τα παραπάνω η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την εφαρμογή του δικαιώματος προαίρεσης και προ
ΦΠΑ είναι 10.229.342,26 €.

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:
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ Β∆
Ενότητας Νοµού Θεσσαλονίκης - Φάση Β'» με Κωδικό ΟΠΣ 5003338 και συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός της Σ.Α. της πράξης είναι
2017ΣΕ27510002 το
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Συμπληρωματικές πληροφορίες

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:
1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στο αντικείμενο των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (853.519,08€), Η/Μ ΕΡΓΩΝ (3.490.671,08€) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (3.217.574,83€)και
που είναι εγκατεστημένα σε:
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 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) 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.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει, να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία (πρβλ.
σχετικώς Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ως ισχύει). Η εν λόγω απαίτηση αφορά τους
οικονομικούς φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση υπηρεσιών (κανονική λειτουργία) και συμμετέχουν
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων.
2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Η απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως
ακολούθως:
- οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ πρέπει να έχουν
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 13 του Π.Δ. 71/2019
- οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πρέπει να έχουν οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 13 του Π.Δ. 71/2019
- οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει
να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 12 του Π.Δ. 71/2019
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον:
-στην κατηγορία ΗΜΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
- στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
- στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν.
3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Επιπλέον βάσει και της με αριθ. πρωτ. 169604/29-06-2021 ΥΑ περί της προσθήκης επιπλέον όρων ισχύουν τα
παρακάτω:
β) Παράλληλα οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι απαιτήσεις
(σωρευτικά):
β1) οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν αθροιστικά κατά τις δέκα τελευταίες, πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών οικονομικές χρήσεις, ελάχιστο μέσο κύκλο εργασιών (γενικό) 2.000.000 €.
β2) οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν σε μια τουλάχιστον κατά τις δέκα τελευταίες, πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών οικονομικές χρήσεις, ελάχιστο ειδικό κύκλο εργασιών) 350.000
€ (ετήσια λειτουργία έργου). Ο ειδικός κύκλος αφορά είτε σε παροχή υπηρεσιών σε λειτουργία εγκαταστάσεων
επεξεργασίας στραγγισμάτων Χώρου Υγειονομικής Ταφής ΧΥΤΑ/Υ ή ΧΥΤΑ/Υ και Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) ή σε παροχή υπηρεσιών σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ με εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων.
β3) πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ. Ως πιστοληπτική ικανότητα νοείται η δυνατότητα
χρηματοδότησης και όχι η παροχή εγγυήσεων. Η εν λόγω ικανότητα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση
πιστωτικού ιδρύματος.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα ανωτέρω ποσά αποτελούν συνολικό (αθροιστικό) κύκλο
εργασιών και πιστοληπτική ικανότητα όλων των φορέων της ένωσης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Η απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως ακολούθως
• οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ πρέπει να πληρούν
τις απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται από το άρθρο 52 παρ. 4
του Π.Δ. 71/2019
οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που
αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται από το άρθρο 52 παρ. 4 του Π.Δ. 71/2019
οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει
να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται από το
άρθρο 52 παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον:
στην κατηγορία ΗΜΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Σε περίπτωση συμμετοχής Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν να πληρούνται
αθροιστικά από τα Μέλη της.
Επιπλέον βάσει και της με αριθ. πρωτ. 169604/29-06-2021 ΥΑ περί της προσθήκης επιπλέον όρων ισχύουν τα
παρακάτω:
(β) Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της προσφοράς τις
κάτωθι απαιτήσεις (σωρευτικά):
β1) Να έχουν προβεί, εντός της τελευταίας δεκαετίας, στην κατασκευή και θέση σε πλήρη αποδοτική λειτουργία
τουλάχιστον μιας (1) εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων από Χώρο Υγειονομικής Ταφής ΧΥΤΑ/
Υ ή ΧΥΤΑ/Υ και Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία περιλαμβάνει μονάδα αντίστροφης
ώσμωσης τουλάχιστον 150 m3/ημέρα.
β2) Να έχουν προβεί, εντός της τελευταίας δεκαετίας, στη λειτουργία για χρονικό διάστημα ενός (1) έτυς μιας
(1) εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων Χώρου Υγειονομικής Ταφής ΧΥΤΑ/Υ ή ΧΥΤΑ/Υ και Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία περιλαμβάνει μονάδα αντίστροφης ώσμωσης τουλάχιστον 150
m3/ημέρα
Η ανωτέρω εμπειρία μπορεί να προέρχεται είτε από ενιαία σύμβαση κατασκευής – λειτουργίας, είτε
από διακριτές συμβάσεις κατασκευής και λειτουργίας. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι
ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν συνολικά σε όλους τους φορείς – μέλη της ένωσης. Σε περίπτωση που
ο Διαγωνιζόμενος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων η απαίτηση της ανωτέρω εμπειρίας μπορεί να
προκύπτει αθροιστικά από τα Μέλη της. Διευκρινίζουμε ότι η έννοια «αθροιστικά» αφορά την πλήρωση των
κριτηρίων (β1) & (β2) και όχι την δυναμικότητα της μονάδας.
Όλες οι μελέτες, τόσο στο στάδιο του διαγωνισμού όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου, πρέπει να
έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016,
τις λοιπές κείμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με τους
όρους των εγγράφων της παρούσας σύμβασης Μεταβολή του προσώπου του μελετητή που γνωστοποιήθηκε
στην αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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Οι Μελετητές πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης που
περιλαμβάνει το έργο, ως ακολούθως
Για Κατηγορία μελέτης 18 (Χημικοτεχνικές Μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας
Για κατηγορία μελέτης 09 (Η/Μ Μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας
Για Κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας
Για Κατηγορία μελέτης 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας
Για Κατηγορία μελέτης 08 ( Στατικές Μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας
Για Κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες), τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας)
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο
β) με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο
Η απαίτηση των ανωτέρω προτύπων διασφάλισης ποιότητας, στις περιπτώσεις Κοινοπραξίας ή Ένωσης
Προσώπων θα πρέπει να τηρείται από όλα τα μέλη της.
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με την Διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016

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

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.1.8)

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

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/01/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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: 15 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/01/2022
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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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: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: AΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
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
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχ. κωδικός: 54626
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ota@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2311236100
Φαξ: +30 2311236100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.fodsakm.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 της αναθέτουσας αρχής 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 της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει
του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της 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
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έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά .
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.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχ. κωδικός: 54626
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ota@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2311236100
Φαξ: +30 2311236100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.fodsakm.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/11/2021
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