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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ης
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Αντικείμενο:

«ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ»

Χρηματοδότηση:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ης
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Εκτιμώμενη αμοιβή:

Aγρίνιο
Αρ. Πρωτ.

74.399,93 €
(με Φ.Π.Α.)
02/03/2017
64/2-3-2017.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περίληψη προκήρυξης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό,
κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:
1.

Αναθέτουσα Αρχή:

Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ης
2 ΔΕ, Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Προϊστάμενη Αρχή:
Εκτελεστική Επιτροπή Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
ης
Στερεών Αποβλήτων 2 ΔΕ, Νομού Αιτωλοακαρνανίας
(που έχει έδρα: Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Στράτου,
ΤΚ: 30100 ).
Διευθ/σα Υπηρεσία:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου.

2.

Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Τα έντυπα των τευχών είναι διαθέσιμα σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου http://www.cityofagrinio.gr/.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης
στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου (παλαιά Ε.Ο. Αγρινίου –
Ιωαννίνων – πρώην Δημαρχείο Νεάπολης, ΤΚ 30100) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

3.

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Διεύθυνση Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
ης

Στερεών Αποβλήτων 2 ΔΕ, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, :
Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Στράτου, ΤΚ: 30100,
Αγρίνιο
Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 15-03-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.
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4.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26413-62021, φαξ επικοινωνίας 26410-21158 αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία .κος Θωμάς Λιάλιος

5.

Αντικείμενο της Σύμβασης:
Τίτλος αντικειμένου : «ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΧΥΤΑ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ».
Προϋπολογισμός 74.399,93 € με ΦΠΑ.

6.

Τόπος αντικειμένου : Κεντρική Ελλάδα (κωδικός NUTS: EL6), Νομός Αιτωλ/νίας /
Δήμος Αγρινίου (κωδικός NUTS: EL631)

7.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε
κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί
κοινοπραξιών):
1. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραμμένα στα
Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους.
2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες
συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει
Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα
σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
3. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένοι στους
επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών της κατηγορίας 16 του
Παραρτήματος II A της οδηγίας 2004/18/ΕΚ με αριθμό αναφοράς CPC 94020 και
αριθμούς αναφοράς CPV 90123100-6. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 52 παρ. 2 και 3 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων
συμμετέχει το πρόσωπο.
(α)




Εμπειρία λειτουργίας ΧΥΤΑ 30.000 τόνων /έτος. Κατ’ ελάχιστον πρέπει να έχει εν
ενεργεία ή να έχει ολοκληρώσει, τουλάχιστον μία σύμβαση λειτουργίας ΧΥΤΑ
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους ίσης ή μεγαλύτερης δυναμικότητας των
30.000 τόνων την τελευταία πενταετία (μετά το έτος 2011) . Η σύμβαση αυτή
πρέπει να αφορά πλήρη λειτουργία ΧΥΤΑ (όχι επιμέρους στοιχεία). Ο
διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει την εμπειρία αυτή αυτοτελώς ή από συμμετοχή
σε Κ/Ξ. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι Κ/Ξ τότε ένα τουλάχιστον
μέλος της Κ/Ξ πρέπει να διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία.
Η εμπειρία
αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και προσκόμιση των
αντιστοίχων συμβάσεων.
Εμπειρία σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Στραγγισμάτων με φυσική και χημική
επεξεργασία, βιολογική επεξεργασία και βιοαντιδραστήρα μεμβρανών.

β) Τυχόν πρόσθετες του (α) απαιτήσεις κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής:
Α.

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε λειτουργία χώρων
υγειονομικής ταφής. Κατ’ ελάχιστον πρέπει να έχει εν ενεργεία ή να έχει
ολοκληρώσει, τουλάχιστον μία σύμβαση λειτουργίας ΧΥΤΑ. Η σύμβαση αυτή
πρέπει να αφορά πλήρη λειτουργία ΧΥΤΑ (όχι επιμέρους στοιχεία). Ο
διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει την εμπειρία αυτή αυτοτελώς ή από
συμμετοχή σε Κ/Ξ. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι Κ/Ξ τότε ένα
τουλάχιστον μέλος της Κ/Ξ πρέπει να διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία.
Η
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Β.

εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των
αρμόδιων υπηρεσιών και
προσκόμιση των αντιστοίχων συμβάσεων.
Επιπλέον κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου με τα εξής
προσόντα:
Έναν Διπλωματούχο Μηχανικό ΠΕ ως υπεύθυνο Έργου, ειδικότητας κατάλληλης
και σχετικής με το απαιτούμενο γνωστικό αντικείμενο για την διεύθυνση και
παρακολούθηση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ (π.χ. Χημικό Μηχανικό, Μηχανολόγο
Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κ.λπ.) συνεχούς εμπειρίας τριών (3) έτών σε
λειτουργία ΧΥΤΑ ή μονάδων επεξεργασίας ή πολυεπεξεργασίας συμμείκτων
απορριμμάτων, ή εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ σε
αντίστοιχη θέση. Εφόσον ο διευθύνων την εγκατάσταση επί τόπου μηχανικός
έχει ειδικότητα διαφορετική του Χημικού Μηχανικού, τότε απαιτείται στην ομάδα
έργου να συμμετέχει υποχρεωτικά Χημικός Μηχανικός ΠΕ με αποδεδειγμένη
εμπειρία κατά τα ανωτέρω, με αντικείμενο απασχόλησης τη λειτουργία ΧΥΤΑ ή
λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ και τη
διαχείριση του βιοαερίου

Οι εμπειρίες της ομάδας έργου πρέπει να αποδεικνύονται με ανάλογα πιστοποιητικά.
Γ.

Τέλος, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει ISO9001:2000, ISO14001:2004 και
OHSAS18001:2007 σε λειτουργία εγκαταστάσεων αποβλήτων. Σε περίπτωση
που ο διαγωνιζόμενος είναι Κ/Ξ τότε ένα τουλάχιστον μέλος της Κ/Ξ πρέπει να
διαθέτει τα ανωτέρω πιστοποιητικά.

8.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.

9.

Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
(παρ. 4 άρθρο 79 Ν. 4412/2016).

10.

Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες.

11.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του
Ν.4412/2016, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης έκπτωσης επί της τιμής μονάδας της
μελέτης
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.
12.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης (αριθ. μελέτης 21/2017) συντάχθηκαν από Διευθύνουσα
Υπηρεσία -ήτοι την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου - και εγκρίθηκαν
από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 8/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
ης
του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2 ΔΕ, Νομού
Αιτ/νίας.

13.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει οικονομική προσφορά η οποία είναι με θετική
ή αρνητική έκπτωση επί της ενδεικτικής τιμής μονάδας της μελέτης ανά τόνο.
Ενδεικτική τιμή ανά τόνο σύμφωνα με τη μελέτη είναι τα είκοσι δύο ευρώ ανά τόνο
(22 €/τόνο) απορριμμάτων που διατίθεται στο ΧΥΤΑ. Η έκπτωση δίδεται επί ποινή
αποκλεισμού αποκλειστικά σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της τιμής
μονάδας.

14.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

15.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την
Εκτελεστική Επιτροπή του Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ης
2 ΔΕ, Νομού Αιτ/νίας.
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Παρατήρηση: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις
02./.03/2017 (Κωδικός ΑΔΑΜ: 17ΡROC005861718 2017-03-02).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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