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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) προκήρύσσει ανοικτο δήμοσιο ήλεκτρονικο διαγωνισμο για το εργο: «Κατασκευή
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Καβάλας», εκτιμωμενής αξιας 7.202.766,79 € (προ Φ.Π.Α.) για τήν
κατασκεύή και λειτούργια τού εργού, πού θα διεξαχθει σύμφωνα με τις διαταξεις τού Ν. 4412/2016.
1. Κατηγορίες εργασιών
CPV 45222110-3 Κατασκεύαστικές εργασίες για χώρούς απόθεσής απορριμμάτων.
2. Αντικείμενο του έργου
Το έργο αφορά στήν κατασκεύή τής επέκτασής τού Χώρού Υγειονομικής Ταφής Καβάλας.
3. Χρηματοδότηση
Η κατασκεύή τού έργού χρήματοδοτείται από Πιστώσεις τού Προγράμματος Δήμοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάρ. έργού 2018ΣΕ27510098) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρήσιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτύξή 2014-2020» με κωδικό MIS 5011456. Η πράξή
σύγχρήματοδοτείται από το Ταμείο Σύνοχής.
4. Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσής τής Σύμβασής είναι ή πλέον σύμφέρούσα από οικονομική άποψή προσφορά βάσει
βέλτιστής σχέσής ποιότήτας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 τού Ν.4412/16.
5. Σύστημα δημοπράτησης
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα σύνταχθεί και ύποβλήθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 4, 13.2 και 24.4 τής Διακήρύξής.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαιωμα σύμμετοχής εχούν φύσικα ή νομικα προσωπα, ή ενωσεις αύτων πού δραστήριοποιούνται στο
αντικειμενο των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και πού ειναι εγκατεστήμενα σε:
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α) σε κρατος-μελος τής Ένωσής,
β) σε κρατος-μελος τού Εύρωπαικού Οικονομικού Χωρού (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες πού εχούν ύπογραψει και κύρωσει τή ΣΔΣ, στο βαθμο πού ή ύπο αναθεσή δήμοσια
σύμβασή καλύπτεται απο τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σήμειωσεις τού σχετικού με τήν
Ένωσή Προσαρτήματος I τής ως ανω Σύμφωνιας, καθως και
δ) σε τριτες χωρες πού δεν εμπιπτούν στήν περιπτωσή γ΄ τής παρούσας παραγραφού και εχούν σύναψει
διμερεις ή πολύμερεις σύμφωνιες με τήν Ένωσή σε θεματα διαδικασιων αναθεσής δήμοσιων σύμβασεων.
Οικονομικος φορεας σύμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσής.
Οι ενωσεις οικονομικων φορεων σύμμετεχούν ύπο τούς ορούς των παρ. 2, 3 και 4 τού αρθρού 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) τού αρθρού 76 τού Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβλήθούν σύγκεκριμενή νομική μορφή για τήν ύποβολή
προσφορας. Σε περιπτωσή πού ή ενωσή αναδειχθει αναδοχος ή νομική τής μορφή πρεπει να ειναι τετοια
πού να εξασφαλιζεται ή ύπαρξή ενος και μοναδικού φορολογικού μήτρωού για τήν ενωσή (π.χ.
κοινοπραξια).
7. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών
Ο διαγωνισμος θα πραγματοποιήθει με χρήσή τής πλατφορμας τού Εθνικού Σύστήματος Ηλεκτρονικων
Δήμοσιων Σύμβασεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μεσω τής διαδικτύακής πύλής www.promitheus.gov.gr τού
σύστήματος, στήν οποια θα αναρτήθει σε ήλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σωμα τής διακήρύξής τής
ανοικτής διαδικασιας.
Ως καταλήκτική ήμερομήνια ύποβολής προσφορων οριζεται ή 12-03-2020 ήμερα Πεμπτή και ωρα 10:00
π.μ.
Ως ήμερομήνια αποσφραγισής των δικαιολογήτικων/τεχνικων προσφορων στή Διαδικτύακή πύλή
www.promitheus.gov.gr τού σύστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οριζεται ή Πεμπτή 19-03-2020 και ωρα 10:00 π.μ.,
ήτοι τήν πεμπτή εργασιμή ήμερα μετα τήν καταλήκτική ήμερομήνια ύποβολής προσφορων.
Α/Α Σύστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 87832
Αριθμ. προκήρύξής σύμβασής οπως δήμοσιεύθήκε στήν Επισήμή Εφήμεριδα τής Εύρωπαικής Ένωσής
(ΕΕΕΕ): 2020/S 029-066077.
Ημερομήνια αποστολής τής προκήρύξής και γνωστοποιήσής στήν Υπήρεσια Εκδοσεων τής Εύρωπαικής
Ένωσής: 06-02-2020.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
www.promitheus.gov.gr
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8. Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για τή σύμμετοχή στο διαγωνισμο απαιτειται ή καταθεσή εγγύήσής σύμμετοχής κατα τούς ορούς τής
παρ. 1 α) τού αρθρού 72 τού Ν. 4412/2016, πού ανερχεται στο ποσο των εκατον σαραντα τεσσαρων
χιλιαδων πενήντα πεντε εύρω (144.055 €). Η διαρκεια τής εγγύήτικής επιστολής σύμμετοχής θα ειναι 11
ΜΗΝΕΣ τούλαχιστον (μεχρι τις 12-02-2021), ή οποια απεύθύνεται προς τή ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
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9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η σύνολική προθεσμια εκτελεσής τού εργού, οριζεται σε δεκαοκτω (18) μήνες απο τήν ήμερα ύπογραφής
τής σύμβασής.
10. Κριτήρια επιλογής
Αναφερονται αναλύτικα στις παραγραφούς 22.Β – 22.Ε τής Διακήρύξής.
11. Προδικαστικές Προσφυγές
Καθε ενδιαφερομενος, ο οποιος εχει ή ειχε σύμφερον να τού ανατεθει ή σύγκεκριμενή σύμβασή και εχει
ή ειχε ύποστει ή ενδεχεται να ύποστει ζήμια απο εκτελεστή πραξή ή παραλειψή τής αναθετούσας αρχής
κατα παραβασή τής νομοθεσιας τής Εύρωπαικής Ένωσής ή τής εσωτερικής νομοθεσιας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφύγή ενωπιον τής ΑΕΠΠ κατα τής σχετικής πραξής ή παραλειψής τής
αναθετούσας αρχής, προσδιοριζοντας ειδικως τις νομικες και πραγματικες αιτιασεις πού δικαιολογούν
το αιτήμα τού, οπως αναλύτικα αναφερεται στο αρθρο 4.3 τής Διακήρύξής.
12. Παραλαβή τευχών
Στούς ενδιαφερομενούς προσφερεται ελεύθερή, πλήρής, αμεσή και δωρεαν ήλεκτρονική προσβασή στα
εγγραφα τής σύμβασής στον ειδικο, δήμοσια προσβασιμο, χωρο «ήλεκτρονικοι διαγωνισμοι» τής πύλής
www.promitheus.gov.gr, καθως και στήν ιστοσελιδα τού αναθετοντα φορεα www.diaamath.gr. Εφοσον
εχούν ζήτήθει εγκαιρως, ήτοι εως τήν 28-02-2020, ή αναθετούσα αρχή παρεχει σε ολούς τούς
προσφεροντες πού σύμμετεχούν στή διαδικασια σύναψής σύμβασής σύμπλήρωματικες πλήροφοριες
σχετικα με τις προδιαγραφες και οποιαδήποτε σχετικα δικαιολογήτικα, το αργοτερο στις 06-03-2020.
13. Λοιπές πληροφορίες:
Το αποτελεσμα τού διαγωνισμού θα εγκριθει απο το Δ.Σ. τής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Οι ενδιαφερομενοι μπορούν να λαβούν γνωσή των εγγραφων τής σύμβασής και να λαβούν πλήροφοριες
για το διαγωνισμο απο τα γραφεια τής Αναθετούσας Αρχής και στο τήλεφωνο 2531081400, ύπ.
πλήροφοριων κος Βογιατζής Γεωργιος, κατα τις εργασιμες ήμερες και ωρες.

Με εκτιμήσή
Για τή ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Ο Προεδρος τού Δ.Σ.
Εμμανούήλ Τσεπελής

