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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΝΙΚΑΙΑ- ΛΑΡΙΣΑΣ
41005
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΦΕΝΤΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efipal@yahoo.gr 
Κωδικός NUTS: EL612
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kileler.gov.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
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Συλλογή και μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) των Δ.Ε. Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου και
Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ και Ανακυκλώσιμων Υλικών των Δ.Ε. Πλατυκάμπου, Κιλελέρ και Αρμενίου του Δή
Αριθμός αναφοράς: 16401/04-10-2019

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90511000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η διαχείριση Συλλογή και μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.)
των Δ.Ε. Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ και Ανακυκλώσιμων Υλικών των
Δ.Ε. Πλατυκάμπου, Κιλελέρ και Αρμενίου του Δήμου Κιλελέρ καθώς και η Μίσθωση μηχανικού σαρώθρου (με
χειριστή) για δύο (2) έτη.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

mailto:efipal@yahoo.gr
www.kileler.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 170 967.74 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
90610000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΛΕΛΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί εργασίες αποκομιδής αστικών στερεών αποβλήτων στις Δημοτικές Ενότητες Νίκαιας,
Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ και Ανακυκλώσιμων Υλικών στις Δημοτικές ενότητες
Πλατυκάμπου Αρμενίου και Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ, και θα διαθέσει τον εξοπλισµό και το προσωπικό
που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όπως περιγράφονται και με βάση την με αρ.
15887/26-9-2019 Μελέτη του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου.
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται όλες οι κατοικημένες
και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι που είναι αποθηκευμένα
απορρίμματα εντός ή εκτός των κάδων απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί ή θα τοποθετηθούν οποτεδήποτε
και οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του για τις εργασίες αποκομιδής ως ακολούθως:
-Η αποκομιδή των αστικών στερεών αποβλήτων, θα πραγματοποιείται έξι μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα
έως και Σάββατο, για όλη την διάρκεια του έτους και θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδώσει το
αρμόδιο Τμήμα της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα έχει και την γενική εποπτεία του όλου έργου.
-Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών θα πραγματοποιείται δύο μέρες την εβδομάδα για όλη την διάρκεια
του έτους και θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδώσει το αρμόδιο Τμήμα της αναθέτουσας αρχής,
το οποίο θα έχει και την γενική εποπτεία του όλου έργου.
1.3.2 Μίσθωση μηχανικού σαρώθρου (με χειριστή)
Μίσθωση ενός μηχανικού σαρώθρου για τον καθαρισμό δημοτικών χώρων (λαϊκές αγορές, οδοί ). Η σάρωση θα
γίνεται επί εβδομήντα (70) εργάσιμες εντός του χρονικού διαστήματος 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου
έτους, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα εκδίδεται και θα επιτηρείται απ’ τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη, που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και την τεχνική
μελέτη που τη συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, με προϋπολογισμό καθαρής αξίας 1.170.967,74
€ και 1.452.000,00 € με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αρ. 15887/26-9-2019 Μελέτη του αρμόδιου τμήματος του Δήμου
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της απαιτούμενης παροχής υπηρεσίας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
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

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 24
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:
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 να είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους εγκατάστασης
τους, με ειδικό επάγγελμα την παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο του διαγωνισμού (υπηρεσίες
διαχείρισης απορριμμάτων κλπ.).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
α) Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της παρούσης τριετία
(2016-2018), τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας χωρίς τον
Φ.Π.Α.
β) Δείκτη βιωσιμότητας (αναλογία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), με βάση την τελευταία οικονομική
κατάσταση (χρήση 2018), όπως έχει νομίμως δημοσιευθεί, στην περίπτωση που η δημοσίευση οικονομικών
καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ο
οποίος θα πρέπει, κατά περίπτωση, να είναι μεγαλύτερος από:
• Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ≥ 1
γ) Τρείς τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις (2016-2018) κερδοφόρες (προ φόρων και αποσβέσεων).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
1. Άδειες και Εγκρίσεις
1. Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων εν ισχύ, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ
50910/2727/22-12-03 σε ισχύ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.
2. Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης του μηχανολογικού εξοπλισμού τους (service) όλο το 24ωρο, ακόμη και με
κινητό συνεργείο. Η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει: είτε την ύπαρξη ιδιόκτητου, κατάλληλα αδειοδοτημένου και
πιστοποιημένου με ISO 9001:2008 συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων, είτε την ύπαρξη σύμβασης
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σε ισχύ την οποία οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν με συνεργείο επισκευής οχημάτων, το οποίο θα
είναι επίσης κατάλληλα αδειοδοτημένο από την αρμόδια υπηρεσία.
2. Εμπειρία
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία (2016-2018) ή να εκτελούν υπηρεσίες
παρόμοιων αντικειμένων και συγκεκριμένα:
α) Τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις με αντικείμενο την αποκομιδή και μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων
και Ανακυκλώσιμων Υλικών, με Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, μεγέθους αθροιστικά τουλάχιστον στο 100% του
συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαιρέσεως και του
Φ.Π.Α.
3. Εξοπλισμός
Οι προσφέροντες θα πρέπει, να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό και πιο
συγκεκριμένα :
• Τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα, κλειστού τύπου, τριών αξόνων, οπίσθιας φόρτωσης, χωρητικότητας
τουλάχιστον 16 m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων από 240 έως 1100
lt για την αποκομιδή και μεταφορά των αστικών απορριμμάτων. Τα απορριμματοφόρα θα πρέπει να είναι
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO V.
• Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα, κλειστού τύπου, οπίσθιας φόρτωσης, χωρητικότητας τουλάχιστον 16 m3,
με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων από 240 έως 1100 lt για την αποκομιδή
και μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών. Τα απορριμματοφόρα θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
τουλάχιστον EURO V.
• Ένα (1) εφεδρικό απορριμματοφόρο όχημα, κλειστού τύπου, τριών αξόνων, οπίσθιας φόρτωσης
χωρητικότητας τουλάχιστον 16 m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων από
240 έως 1100 lt. Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO ΙV.
• Ένα (1) μηχανικό σάρωθρο πετρελαιοκίνητο κατηγορίας EURO 5 που θα εκτελεί περισυλλογή των
απορριμμάτων μέσω κινούμενης μεσαίας κεντρικής βούρτσας, και δύο πλευρικών βουρτσών (μία σε κάθε
πλευρά). Οι δύο πλευρικές βούρτσες πρέπει να οδηγούν τα απορρίμματα σε κατάλληλο σημείο από όπου
αναβατόριο θα τα οδηγεί στον κάδο απορριμμάτων. Ο κάδος απορριμμάτων θα πρέπει να είναι χωρητικότητας
5m3 (+/- 10%), απολύτως στεγανός, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής ή άλλο
ανοξείδωτο υλικό αντίστοιχης αντοχής, ώστε να υπάρχει μέγιστη αντοχή και αντιδιαβρωτική προστασία.
Όλα τα παραπάνω οχήματα των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι
εξοπλισμένα με παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (Global Positioning System - GPS) ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα ελέγχου από την Δημοτική Αρχή για την κίνηση των οχημάτων.
Όλα τα παραπάνω οχήματα, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, πρέπει
να βρίσκονται στην κυριότητα ή ιδιοκτησία του υποψηφίου αναδόχου. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας και καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύμβασης, θα πρέπει να είναι ελεύθερα σύμβασηςμε άλλους ΟΤΑ ή ιδιώτες.
Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τη σύμβαση με τα ίδια οχήματα τα οποία
δηλώνει στην προσφορά του, ή, αν παραστεί ανάγκη αντικατάστασης, αυτή θα γίνει με οχήματα που θα έχουν τα
ίδια ακριβώς τεχνικά χαρακτηριστικά με τα αρχικώς δηλωθέντα.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
4.Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το απαραίτητο αριθμητικά προσωπικό (οδηγούς,
επόπτες και εργάτες) το οποίο θα επανδρώνει τα οχήματα, ήτοι :
- Για κάθε απορριμματοφόρο όχημα έναν (1) οδηγό και δύο (2) εργάτες.
- Για το μηχανικό σάρωθρο έναν οδηγό.
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Όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες ικανότητας ανάλογα με την κατηγορία του
οχήματος.
5. Eπαγγελματικά προσόντα :
Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει ως επικεφαλής της ομάδας και συντονιστή έργου, έναν Επόπτη
Εργασιών με τριετή τουλάχιστον εμπειρία.

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
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: 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: 11/11/2019
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

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/11/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
ΝΙΚΑΙΑ -ΛΑΡΙΣΑΣ

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
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VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/10/2019


