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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ
Κωδικός NUTS: EL611
Ταχ. κωδικός: 42131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tsar@trikalacity.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2431063230
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.trikalacity.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 στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: OTA

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ'

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71310000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου κατά τη διάρκεια κατασκευής έργου ‘ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ’. Αντικείμενο του συμβούλου αποτελεί η υποστήριξη των
αρμόδιων υπηρεσιών του φορέα υλοποίησης σε όλες τις φάσεις (δημοπράτηση, υλοποίηση και δοκιμαστική
λειτουργία) του έργου κατασκευής της ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας.

mailto:tsar@trikalacity.gr
www.trikalacity.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 414 957.38 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: EL611
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ". Αντικείμενο του συμβούλου αποτελεί η υποστήριξη των
αρμόδιων υπηρεσιών του φορέα υλοποίησης σε όλες τις φάσεις (δημοπράτηση, υλοποίηση και δοκιμαστική
λειτουργία) του έργου της ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας.
Η MEA αφορά στην επεξεργασία 59.205 tn/y αποβλήτων εκ των οποίων:
(α) 55.079 tn/y ΑΣΑ εκ των οποίων ποσότητα μέχρι και 9.626t/y μπορεί να είναι προδιαλεγμένα οργανικά
απόβλητα προερχόμενα από ΔσΠ (Διαλογή στην Πηγή)
(β) 4.126 tn/y πράσινα ή και κλαδέματα
Η Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα/μονάδες
επεξεργασίας:
-Μονάδα Υποδοχής όπου θα γίνεται η παραλαβή, σε ξεχωριστές θέσεις κάθε φορά, των διαφορετικών ρευμάτων
αποβλήτων που θα δέχεται η μονάδα, ήτοι:
-Υποδοχή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων
-Υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων
-Υποδοχή πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα, κλπ)
-Μονάδα Μηχανικής Διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτηση από αυτά
ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, σιδηρούχα, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο και λοιπών ανακτήσιμων).
-Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, που αφορά κυρίως την
απομάκρυνση των προσμίξεων και την προετοιμασία του υλικού για το επόμενο στάδιο.
-Δεµατοποίηση και αποθήκευση των ανακτηθέντων υλικών.
-Μονάδα Κομποστοποίησης & ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α.
-Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων
-Μονάδα μετακομποστοποίησης & ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.
-Μονάδα Ραφιναρίσματος του κοµπόστ από το οργανικό των σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κοµπόστ τύπου Α΄) και από το
προδιαλεγµένο οργανικό.
-Μονάδα/ες αποθήκευσης τελικών προϊόντων.
Επιπλέον των παραγωγικών μονάδων η ΜΕΑ συνοδεύεται από τα συνοδά κτιριακά έργα, όπως κτίριο
διοίκησης, υπόστεγα αποθήκευσης, δεξαμενές νερού ύδρευσης -πυρόσβεσης – άρδευσης, τα απαραίτητα κτίρια
ή εγκαταστάσεις υποβίβασης / ανύψωσης τάσης καθώς και τα έργα συλλογής και προεπεξεργασίας λυμάτων
ώστε αυτά να διατεθούν ασφαλώς στην μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του παρακείμενου ΧΥΤΑ.
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Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου αφορούν και στην υποστήριξη του φορέα κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού και της φάσης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας
της ΜΕΑ .
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα
ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
II.2) Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 414.957,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης
1. 12.789,00 € για μελέτη κατηγορίας 08
2. 139.765,50 € για μελέτη κατηγορίας 09
3. 38.367,00 € για μελέτη κατηγορίας 13
4. 52.983,00 € για μελέτη κατηγορίας 15
5. 98.658,00 € για μελέτη κατηγορίας 18
6. 9.135,00 € για μελέτη κατηγορίας 21
7. 9.135,00 € για μελέτη κατηγορίας 27.
και 54.124,88 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται στο χρόνο που θα χρειαστεί
για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Κατασκευής,
προμήθειας εξοπλισμού και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς / Στάθμιση: 50
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Βαθμολογια οικονομικής προσφοράς / Στάθμιση: 50

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 414 957.38 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 39
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Άξονας Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη». Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός
Πράξης /MIS (ΟΠΣ) 5010589 (Κωδικός Ενάριθμου) 2017ΣΕ27510066) & Ιδίους Πόρους της ΠΑΔΥΘ Α.Ε

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
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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 απαιτήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αναφέρονται στο άρθρο 17 και οι λόγοι αποκλεισμού
στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
- αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στα άρθρα 20 και 22 του τεύχους της
αναλυτικής Διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
α) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την τελευταία τριετία (2016-2017-2018) μέσο ελάχιστο ετήσιο κύκλο
εργασιών ύψους τουλάχιστον 400.000 €.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων για τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου
κύκλου εργασιών θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των ετησίων κύκλων εργασιών των μελών της ένωσης ή/και
κοινοπραξίας.
β) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ποσού
ίσου με 400.000 €, ανά γεγονός και αθροιστικά.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων για τον υπολογισμό του ποσού κάλυψης
έναντι επαγγελματικών κινδύνων θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των ποσών κάλυψης των μελών της ένωσης ή/
και κοινοπραξίας

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
α)
• για την κατηγορία μελέτης 08, τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας,
• για την κατηγορία μελέτης 09, τουλάχιστον απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας, ένας
μελετητής 8ετούς εμπειρίας και δύο μελετητές 4ετούς εμπειρίας ή τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας
και δύο μελετητές 8ετούς εμπειρίας
• για την κατηγορία μελέτης 13, τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας,
• για την κατηγορία μελέτης 15, τουλάχιστον έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας,
• για την κατηγορία μελέτης 18, τουλάχιστον έναν μελετητή 12ετούς εμπειρίας
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• για την κατηγορία μελέτης 21, τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας
• για την κατηγορία μελέτης 27, τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας
(β) Κάθε προσφέρων, επιπλέον των ανωτέρω, οφείλει να διαθέτει και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την
εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, οι οποίες
εκτελέσθηκαν και ολοκληρώθηκαν με δημόσιες συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά
την τελευταία πενταετία.
Ως παρόμοιες συμβάσεις νοούνται τα παρακάτω είδη:
Για τις κατηγορίες 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες) και 18 (Μελέτες Χημικής
Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων):
β1) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενου έργου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προϋπολογισμού έργου κατασκευής
τουλάχιστον 2.5 εκατ. €.
Η ως άνω ζητούμενη σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον υπηρεσίες
τεχνικού συμβούλου κατά τη φάση κατασκευής – υλοποίησης του έργου. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
Τεχνικού Συμβούλου που θα περιλαμβάνουν μόνο προηγούμενα στάδια, όπως πχ παροχή υπηρεσιών
συμβούλου για την ωρίμανση, για τη δημοπράτηση, για την υποβοήθηση στη φάση του διαγωνισμού, δεν
κρίνονται από μόνες τους επαρκείς, αν δεν περιλαμβάνονται σε αυτές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά τη
φάση κατασκευής – υλοποίησης του έργου.
β2) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκπόνησης τεχνικής μελέτης (τουλάχιστον σε στάδιο τεχνικής προμελέτης)
και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας
τουλάχιστον 20.000 τόνων/ετησίως.
(γ) Κάθε προσφέρων, επιπλέον των ανωτέρω, οφείλει να διαθέτει και το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό
που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα παροχής υπηρεσιών» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:
Έναν Διπλωματούχο Μηχανικό ΑΕΙ, τουλάχιστον 15ετούς εμπειρίας στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε
ρόλο Συντονιστή της Ομάδας Παροχής Υπηρεσιών, κάτοχο του καλούμενου από τη διακήρυξη μελετητικού
πτυχίου στην κατηγορία 09 ή στην κατηγορία 13 ή στην κατηγορία 15 ή στην κατηγορία 18, ο οποίος να διαθέτει
εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις τεχνικού συμβούλου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων, προϋπολογισμού έργου τουλάχιστον 2.5 εκατ. €..

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:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 8.290,00 € . Για την
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχει εφαρμογή ο Ν.4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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
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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: 01/04/2020
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
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/04/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

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:
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821
Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».Οι αλλοδαποί
οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους με χρήση
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο
τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

www.promitheus.gov.gr
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VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

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:
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον
της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης
της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. αρθρ. 360 επ. Ν. 4412/2016) η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β) δεκαπέντε (15) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας,
άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή
κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών (Υ.Α. 56902/215). Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Το παράβολο επιστρέφεται
στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/02/2020

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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