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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301956-2017:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων
2017/S 146-301956
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Νικολάου Πλαστήρα 6
Κομοτηνή
691 32
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Βογιατζής
Τηλέφωνο: +30 2531081400
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@diaamath.gr
Φαξ: +30 2531081694
Κωδικός NUTS: EL513
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.diaamath.gr
I.2)

Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.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
Άλλο είδος: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ — Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

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

Τίτλος:
Λειτουργία Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας.
Αριθμός αναφοράς: 2/2017

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90514000
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II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία Τοπικής
Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας» για χρονική διάρκεια 1 έτους, για την παροχή
υπηρεσιών ανακύκλωσης απορριμμάτων (Κωδικός κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 90514000-3)
που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά εργασίες χειροδιαλογής, εργασίες λειτουργίας μηχανημάτων έργου
(ανυψωτικό/περονοφόρο, φορτωτής, πρέσα, κ.λπ.) και λοιπών εργασιών (καθαριότητας χώρων, συλλογής
μικροαπορριμμάτων κ.λπ.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας
Προκήρυξης και στα λοιπά συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 269 100.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL514

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία Τοπικής
Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας» για χρονική διάρκεια 1 έτους, για την παροχή
υπηρεσιών ανακύκλωσης απορριμμάτων (Κωδικός κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 90514000-3)
που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά εργασίες χειροδιαλογής, εργασίες λειτουργίας μηχανημάτων έργου
(ανυψωτικό/περονοφόρο, φορτωτής, πρέσα, κ.λπ.) και λοιπών εργασιών (καθαριότητας χώρων, συλλογής
μικροαπορριμμάτων κ.λπ.) σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας
Προκήρυξης και στα λοιπά συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Ο ανάδοχος με το κατάλληλο προσωπικό του θα παρέχει υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων και θα
εκτελέσει το σύνολο των εργασιών για τη λειτουργία της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ)
Δράμας που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Ταξιάρχης Τιμόθεος του Δήμου Δράμας και περιλαμβάνει τον
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑ/ΚΔΑΥ) Δράμας
για τη μεταφόρτωση σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), τη διαλογή αποβλήτων συσκευασίας
από το σύστημα του μπλε κάδου, την περιβαλλοντική παρακολούθηση της ΤΜΔΑ και τη συλλογή και στατιστική
ανάλυση δεδομένων (απόβλητα που διαχειρίζονται).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 269 100.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση του εργοδότη, σε περίπτωση
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παραλαβής ή σε περιπτώσεις που
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή του αναδόχου δεν δύναται να ξεπεράσει το
ανώτατο όριο που έχει συμφωνηθεί με την παρούσα.
II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14)

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι οι προσφέροντες θα
πρέπει να δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου με τις ζητούμενες υπηρεσίες
που να αναφέρεται στο καταστατικό τους.
Ως υπηρεσίες συναφούς αντικειμένου ορίζονται ενδεικτικά οι δραστηριότητες της λειτουργίας Κέντρου Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), της εμπορίας ανακυκλώσιμων προϊόντων, της συλλογής και μεταφοράς
ανακυκλώσιμων προϊόντων κ.λπ..

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

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
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IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 06/09/2017
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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/09/2017
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Κομοτηνή
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Νικολάου Πλαστήρα 6
Κομοτηνή
691 32
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2531081400
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@diaamath.gr
Φαξ: +30 2531081694
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/07/2017
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