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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων
2020/S 001-000556

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης
Ταχ. διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 6
Πόλη: Κομοτηνή
Κωδικός NUTS: EL513
Ταχ. κωδικός: 691 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Βογιατζής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@diaamath.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531081400
Φαξ:  +30 2531081694
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.diaamath.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

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 Ο.Τ.Α. - Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Λειτουργία Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Μ.Δ.Α.).

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

mailto:info@diaamath.gr
www.diaamath.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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90512000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Α) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στη μεταφόρτωση και μεταφορά:
1) σύμμεικτων απορριμμάτων από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) προς τις Μονάδες
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)·
2) ανακυκλώσιμων υλικών από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) προς τα κατά τόπους
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.),
3) υπολείμματος επεξεργασίας από τις κατά τόμους Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) προς τους
κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ.)·
4) υπολείμματος διαλογής από τα κατά τόπους Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) προς τους
κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ.).
Μέσω του υφιστάμενου δικτύου των Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Μ.Δ.Α.) και Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), με παραχώρηση από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 32 συρμών
μεταφόρτωσης - μεταφοράς απορριμμάτων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 834 231.92 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: EL51
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Α) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στη μεταφόρτωση και μεταφορά:
1) σύμμεικτων απορριμμάτων από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) προς τις Μονάδες
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)·
2) ανακυκλώσιμων υλικών από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) προς τα κατά τόπους
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.),
3) υπολείμματος επεξεργασίας από τις κατά τόμους Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) προς τους
κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ.)·
4) υπολείμματος διαλογής από τα κατά τόπους Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) προς τους
κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ.).
Μέσω του υφιστάμενου δικτύου των Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Μ.Δ.Α.) και Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), με παραχώρηση από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 32 συρμών
μεταφόρτωσης - μεταφοράς απορριμμάτων. Ο ανάδοχος για την άρτια εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να
διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό, όπως περιγράφεται στη σχετική μελέτη (Παράρτημα I).
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Β) Υπηρεσίες υποστήριξης της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην τακτική συντήρηση των οχημάτων (Παράρτημα I), που
χρησιμοποιούνται για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των Α.Σ.Α.. Από τη συντήρηση εξαιρούνται τα ελαστικά, τα
οποία θα παρέχει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε..
Γ) Υπηρεσίες υποστήριξης της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στη λειτουργία των κατά τόπους Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο, για την παροχή της υπηρεσίας
μεταφόρτωσης.
Ο ανάδοχος πέραν του εξοπλισμού που θα του παραχωρηθεί για τις ανάγκες του έργου από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε., θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και ανάλογη εμπειρία, ενώ κατά την εκτέλεση των
εργασιών, θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού του και όλα
τα απαραίτητα μέτρα, για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και τη φύλαξή του. Οι εργασίες θα πρέπει
να εκτελούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε να λαμβάνονται όλα τα μέσα προστασίας της δημόσιας υγείας και
ασφάλειας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 90512000-9 (Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 3 996 298,39 EUR
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3 222 821,28 EUR, ΦΠΑ: 773 477,11 EUR).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, με το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 5 994 447,58 EUR
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4 834 231,92 EUR, ΦΠΑ: 1 160 215,66 EUR).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1)
ακόμα έτος.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται με μονομερή δήλωση τής αναθέτουσας αρχής (απόφαση Δ.Σ.), χωρίς
να απαιτείται συναίνεση τού αναδόχου, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών
από την ημερομηνία έναρξης τής σύμβασης. Ειδικότερα, το δικαίωμα προαίρεσης θα έχει ενεργοποιηθεί
με την κοινοποίηση τής απόφασης τού Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. περί τροποποίησης τής σύμβασης
και η υπογραφή του συμφωνητικού της τροποποίησης θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Το παρόν δικαίωμα
προαίρεσης αφορά στην ίδια παροχή υπηρεσιών με τις ίδιες προδιαγραφές με την αρχική σύμβαση και δεν
μεταβάλλει τη φύση τής σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 834 231.92 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1)
ακόμα έτος. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται με μονομερή δήλωση τής αναθέτουσας αρχής (απόφαση
Δ.Σ.), χωρίς να απαιτείται συναίνεση τού αναδόχου, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κατά τη διάρκεια των δύο
(2) ετών από την ημερομηνία έναρξης τής σύμβασης.
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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:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1)
ακόμα έτος. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται με μονομερή δήλωση τής αναθέτουσας αρχής (απόφαση
Δ.Σ.), χωρίς να απαιτείται συναίνεση τού αναδόχου, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κατά τη διάρκεια των
δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης τής σύμβασης. Ειδικότερα, το δικαίωμα προαίρεσης θα έχει
ενεργοποιηθεί με την κοινοποίηση τής απόφασης τού Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. περί τροποποίησης τής
σύμβασης και η υπογραφή του συμφωνητικού της τροποποίησης θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Το παρόν
δικαίωμα προαίρεσης αφορά στην ίδια παροχή υπηρεσιών με τις ίδιες προδιαγραφές με την αρχική σύμβαση και
δεν μεταβάλλει τη φύση τής σύμβασης.

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
Αντικείμενο της μελέτης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών στερεών
αποβλήτων (Α.Σ.Α.), των ανακυκλώσιμων υλικών (Α.Υ.) συσκευασίας των Ο.Τ.Α. της Π.Α.Μ.Θ., καθώς και
του υπολείμματος της επεξεργασίας αυτών μεταξύ των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων (Σ.Μ.Α., Κ.Δ.Α.Υ.,
Μ.Μ.Δ., Χ.Υ.Τ.Α. κ.λπ.).

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:
α) να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης, ήτοι να δραστηριοποιούνται σε
ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς αστικών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού,
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να τους ζητά να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με την άσκηση τού συγκεκριμένου
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
μητρώα.
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Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ 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·
β) να διαθέτουν:
— την απαιτούμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
— την απαιτούμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας,
— βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α..

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι για να μετάσχουν στον διαγωνισμό, απαιτείται να διαθέτουν μέσο «ειδικό» ετήσιο
κύκλο εργασιών 3 ετών (κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων), κατά την προηγούμενη της δημοσίευσης τής
παρούσης πενταετία (2014 - 2018), ίσο ή ανώτερο από το 15 % του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης
υπηρεσίας χωρίς τον ΦΠΑ και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 483 423,19 EUR. Το ύψος του απαιτούμενου
κύκλου εργασιών πρέπει να προέρχεται από την εκτέλεση εργασιών, ιδίων με αυτών του παρόντος
διαγωνισμού, δηλαδή μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση
αντικειμένου παροχής υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων, δυναμικότητας ίσης ή
μεγαλύτερης των 30.000 τόννων/έτος και διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Σε περίπτωση συμμετοχής
κοινοπραξιών ή ενώσεων οικονομικών φορέων, θα πρέπει το συγκεκριμένο κριτήριο να πληρούται από
τουλάχιστον 1 μέλος, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή και άνω του 50 %.
β) να διαθέτουν τα απαραίτητα οχήματα, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη σχετική μελέτη (Παράρτημα
διακήρυξης).
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με τη μελέτη 11/2019, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει, ιδίως, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα της διακήρυξης. Συγκεκριμένα, η τεχνική προσφορά θα περιέχει επί
ποινή αποκλεισμού:
1) υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση των προσφερόμενων εργασιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές
προδιαγραφές και απαιτήσεις των όρων της παρούσας·
2) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και των ειδικών
συνθηκών της υπηρεσίας, και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα·
3) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται αναλυτικός πίνακας με το σύνολο τού
ιδιόκτητου, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, μηχανολογικού εξοπλισμού (σε είδος, τύπο και
ποσότητα), που θα διαθέσουν για την εκτέλεση της σύμβασης. Προς απόδειξη της διάθεσης τού απαιτούμενου
από τους διαγωνιζομένους μηχανολογικού εξοπλισμού, θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα αντίγραφα
δικαιολογητικών ιδιοκτησίας. Γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά ιδιοκτησίας, για τα οχήματα, άδειες κυκλοφορίας
και για τον υπόλοιπο μηχανολογικό εξοπλισμό, τιμολόγια αγοράς. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν
βεβαίωση κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου, για την αντιρρυπαντική τεχνολογία των οχημάτων. Κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ιδιόκτητα το 50 % των
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οχημάτων, όπως περιγράφονται στη μελέτη και ο ανάδοχος της υπηρεσίας απαιτείται να προσκομίσει εντός
τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης κατάλληλα έγγραφα, που να αποδεικνύουν την ιδιόκτητη
κατοχή και χρήση στην παρούσα σύμβαση τού 100 % των απαιτούμενων οχημάτων, σύμφωνα με τη μελέτη
(Παράρτημα)·
4) τεχνική έκθεση - μεθοδολογία εκτέλεσης της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) τη διασφάλιση ποιότητας, σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού·
β) τη διασφάλιση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού·
γ) τη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών, σύμφωνα με το αντικείμενο του
διαγωνισμού.

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:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. Επιπλέον, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναλυτικά στη με αριθμό 11/2019 μελέτη
(Παράρτημα διακήρυξης).

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την 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.1.4) 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: 30/01/2020
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
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Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/02/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α διαγωνισμού 83710).
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού (Αρ.167-1/5.12.2019).

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
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
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: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης
Ταχ. διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 6
Πόλη: Κομοτηνή
Ταχ. κωδικός: 691 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@diaamath.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531081400
Φαξ:  +30 2531081694

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/12/2019

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
mailto:info@diaamath.gr



		2020-01-02T13:39:39+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




