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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575881-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κέρκυρα: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
2018/S 249-575881
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας
Κώστα Γεωργάκη 38
Κέρκυρα
491 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπυρίδων Κορωνάκης
Τηλέφωνο: +30 2661047520
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xytaker@yahoo.gr
Φαξ: +30 2661039977
Κωδικός NUTS: EL622
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.corfu.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
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

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

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών, για τη μεταφορά δεματοποιημένου υπολείμματος από τον Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Κέρκυρας
στον Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90500000
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II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η υπό ανάθεση παροχή υπηρεσιών αφορά στην μεταφορά του δεματοποιημένου υπολείμματος, που προκύπτει
από τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με δεματοποίηση —η οποία βρίσκεται στον
Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου— στον Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης, όπου θα γίνεται.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 757 809.74 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: EL62

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του δεματοποιημένου υπολείμματος, τής μονάδας μεταβατικής διαχείρισης
των Α.Σ.Α. του Ν. Κέρκυρας, στον Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης.
Η μεταφορά του δεματοποιημένου υπολείμματος, από τη λειτουργία της εγκατάστασης τής μεταβατικής
διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Κέρκυρας, στη θέση «Ακροκέφαλος» Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας
Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, προς τον Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης στη θέση
«Μισοραχιά», της Δημοτικής Ενότητας Λευκιμμαίων του Δήμου Κέρκυρας, με μέσα και προσωπικό του
Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος, για τη φόρτωση του δεματοποιημένου υπολείμματος στον χώρο της
μεταβατικής διαχείρισης, στον Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου, καθώς και για την εκφόρτωση του δεματοποιημένου
υπολείμματος, στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης.
Η μεταφορά του δεματοποιημένου υπολείμματος θα γίνεται σε καθημερινή βάση (Δευτέρα έως και Κυριακή) και
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, για τη μεταφορά του συνόλου τής ημερήσιας
παραγωγής του δεματοποιημένου υπολείμματος, στον Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών, ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση. Πληρότητα και
αποτελεσματικότητα της τεχνικής μελέτης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική υποδομή και οργάνωση / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εξοπλισμός / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαχείριση, εποπτεία και παρακολούθηση έργου / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 757 809.74 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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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 εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης
[αντίστοιχο για κάθε τμήμα (ομάδα), στο οποίο συμμετέχουν].
I) Να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι
να δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των υπηρεσιών μεταφόρτωσης, μεταφοράς και διάθεσης αστικών μη
επικίνδυνων αποβλήτων.
II) Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα του κράτους
εγκατάστασής τους, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε υπηρεσίες συναφείς με το
αντικείμενο του διαγωνισμού.
III) Να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, έκδοσης της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ - Ιονίου, σύμφωνα με την αριθ.
129043/4345/8.7.2011 Εγκύκλιο του Υπ.Ε.Κ.Α. [η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στην έναρξη εργασιών της
σύμβασης —ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση, οφείλει πριν την έναρξη των εργασιών της
αποκομιδής, να διαθέτει τη σχετική άδεια (επί ποινή έκπτωσης)— η έναρξη των εργασιών της αποκομιδής θα
γίνει το αργότερο εντός 15 ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης].

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 οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα κάτωθι:
i) ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών, τον οποίο πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι, να
μετάσχουν στον διαγωνισμό, κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως τής παρούσης τριετία, να είναι ίσος ή
ανώτερος από τον προϋπολογισμό της δημοπρατούμενης υπηρεσίας χωρίς τον ΦΠΑ (δηλ. 1 757 809,74 EUR).
Ο προαναφερόμενος γενικός κύκλος εργασιών προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας
τριετίας, όπως αυτές νομίμως έχουν δημοσιευθεί, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική,
σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, μέχρι την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού·
ii) ο μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών, σε αντικείμενο συναφές με αυτό του παρόντος διαγωνισμού,
τον οποίο πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι, να μετάσχουν στον διαγωνισμό, κατά την
προηγούμενη της δημοσιεύσεως τής παρούσης τριετία, να είναι ίσος ή ανώτερος από το 50 % του ετήσιου
προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας χωρίς τον ΦΠΑ (δηλ. 292 968,29 EUR)·
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iii) η αναλογία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, με βάση την τελευταία οικονομική κατάσταση, όπως
έχει νομίμως δημοσιευθεί, στην περίπτωση που η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να είναι
μεγαλύτερη από:
— κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1,
— ιδία κεφάλαια (καθαρή θέση) / συνολικά κεφάλαια (σύνολο ενεργητικού ή παθητικού θέση) > 0,25·
iv) οι διαγωνιζόμενοι πρέπει, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, να διαθέτουν πιστοληπτική
ικανότητα, το όριο της οποίας να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 500 000,00 EUR.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
I) Την τελευταία 3ετία (προσμετρούμενη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πίσω),
να έχουν εκτελέσει υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων με ίδιο εξοπλισμό (όχημα τύπου hook-lift, ανοικτά ή
κλειστά container), με αυτόν της παρούσας διακήρυξης, ελάχιστης ποσότητας 35.000tn μη επικινδύνων στερεών
αποβλήτων.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, 1 τουλάχιστον μέλος πρέπει να διαθέτει το εν λόγω κριτήριο.
II) Να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και τον απαιτούμενο
εξοπλισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
Ειδικότερα:
1) να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (8) οδηγούς, με δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας·
2) να διαθέτει ως επικεφαλής της ομάδας έργου, 1 μηχανικό Π.Ε. με τριετή εμπειρία, σε επίβλεψη υπηρεσιών
διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση) μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων·
3) να διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) εξειδικευμένο τεχνίτη, με ειδικότητα όπως: μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου
μηχανικού ή μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη κ.λπ., με τριετή εμπειρία σε συντήρηση, τεχνική υποστήριξη
αντίστοιχου εξοπλισμού·
4) να διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό:
— τουλάχιστον έξι (6) οχήματα 4 αξόνων, μεταφοράς container τύπου hook-lift, Μ.Β. τουλάχιστον 33tn,
σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκ των οποίων τα 3 να είναι τουλάχιστον Euro VΙ και τα υπόλοιπα 3
τουλάχιστον Euro III,
— δώδεκα (12) αποσπώμενους απορριμματοδέκτες (container) ανοικτού τύπου, τα οποία θα φέρουν σκέπασμα
3

τέντας, χωρητικότητας τουλάχιστον 32 m .
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, αρκεί κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια να πληρούται
αθροιστικά.
Στην περίπτωση που οι απαιτούμενες, κατά τα ανωτέρω άρθρα 2.2.5) (ως προς τον ειδικό κύκλο εργασιών)
και 2.2.6), επάρκειες/ικανότητες προέρχονται από τη συμμετοχή του διαγωνιζομένου ή σε περίπτωση
διαγωνιζομένης κοινοπραξίας ή ένωσης από τη συμμετοχή μέλους αυτής σε κοινοπρακτικό σχήμα, η επάρκεια/
ικανότητα του διαγωνιζομένου θα υπολογίζεται ανάλογα, με το ποσοστό του στην κοινοπραξία ή ένωση.
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

Τμήμα IV: Διαδικασία
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IV.1)

Περιγραφή

IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Επισπευσμένη διαδικασία
Αιτιολόγηση:
Η υπ' αριθμ. 35-3/5.12.2018 (ΑΔΑ: 75ΤΠΟΞΗ7-ΒΛΡ) απόφαση, για τη διενέργεια του διαγωνισμού, για την
υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών, για τη μεταφορά δεματοποιημένου υπολείμματος από τον Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου,
στον Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης», εφαρμόζοντας τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 παρ. 3 «Περί τήρησης
της ελάχιστης προθεσμίας των 15 ημερών».

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: όχι

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: 14/01/2019
Τοπική ώρα: 14:00

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: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/01/2019
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:
Γραφεία ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας, στην οδό Κώστα Γεωργάκη 38.

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
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας
Κώστα Γεωργάκη 38
Κέρκυρα
491 00
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ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2661047520
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xytaker@yahoo.gr
Φαξ: +30 2661039977
VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ο ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις –δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2) (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β’ και δ’ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή, με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας
Κώστα Γεωργάκη 38
Κέρκυρα
491 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2661047520
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xytaker@yahoo.gr
Φαξ: +30 2661039977

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/12/2018
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