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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ -Φρίξου Παπαχρηστίδη 137α-Ελευθερούπολη-64100 ΕΛΛΑΔΑ. Αρμόδιος για
πληροφορίες: Στάγκος Ευάγγελος Τηλέφωνο: +30 2592350057. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
stagkos@dimospaggaiou.gr Φαξ: +30 2592350075. Κωδικός NUTS: EL515
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.dimospaggaiou.gr
Επικοινωνία:Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
Δήμος Παγγαίου- Φρίξου Παπαχρηστίδη 137α-Ελευθερούπολη-64100 ΕΛΛΑΔΑ: Αρμόδιος για
πληροφορίες: Στάγκος Ευάγγελος. Τηλέφωνο: +30 2592350057. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
stagkos@dimospaggaiou.gr
Φαξ: +30 2592350075. Κωδικός NUTS: EL515
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dimospaggaiou.gr
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

Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Παγγαίου. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 20/6277.014 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2017 (αφορά δαπάνη πολυετούς χαρακτήρα:2017-2018-2019/ εκτιμώμενη απαιτούμενη
δαπάνη ανά έτος: 2017 1.000,00€, 2018: 941.905,24, 2019: 941.905,23) του Δήμου Παγγαίου. (με
την αρ. 532/2017 ΑΑΥ η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου βεβαίωσε ότι για την δαπάνη
ύψους 1.000€ υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ 20/6277.014 του προϋπολογισμού έτους 2017 και
καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων)

Τμήμα II: Αντικείμενο
Τίτλος: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ , ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 90511000
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες
Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποκομιδή απορριμμάτων , συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών
και το πλύσιμο κάδων των ΔΕ Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων για χρονικό διάστημα 24 μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης
Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 520 008.44 EUR
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία τμήματα. Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα
τμήματα
ΤΜΗΜΑ 1 : «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.240.089,72 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2 : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 215.627,62 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 3 : «ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 64.291,10 πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα1: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Επιπλέον κωδικός CPV:90511000
Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δημοτικές ενότητες Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων
Περιγραφή της σύμβασης: Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών ενοτήτων Ορφανού, Ελευθερών
και Πιερέων για χρονικό διάστημα 24μηνών. Για 24 μήνες το σύνολο των παραγόμενων οικιακών
απορριμμάτων εκτιμάται σε 18.924 ton

Κριτήρια ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Εκτιμώμενη αξία:: 1 240 089.72 EUR (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων για χρονικό διάστημα 24 μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα (τόνοι απορριμμάτων).
Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμος
Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης της χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού
αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

ΤΜΗΜΑ 2 : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
Επιπλέον κωδικός CPV: 90511000
Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δημοτικές Ενότητες Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων
Περιγραφή της σύμβασης: Συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών των Δημοτικών
Ενοτήτων Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων στον ΣΜΑ Ελευθερούπολης για χρονικό διάστημα 24
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
Κριτήρια ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Εκτιμώμενη αξία : 215 627.62 EUR (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
Η παρούσα σύμβαση δεν υπόκειται σε παράταση
Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ 3 : «ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ»
Επιπλέον κωδικός CPV: 90918000
Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δημοτικές Ενότητες Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων
Περιγραφή της σύμβασης: Πλύσιμο κάδων των ΔΕ Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων για χρονικό
διάστημα 24 μηνών. Συνολικά θα γίνουν 8 πλύσεις κάδων (μία πλύση κάθε τρεις μήνες)
Κριτήρια ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Εκτιμώμενη αξία: : 64 291.10 EUR (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
Η παρούσα σύμβαση δεν υπόκειται σε παράταση
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές
πληροφορίες
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων
για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
-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 συναφή με την αποκομιδή απορριμμάτων.
-Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
επίσης να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του
Ν 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο ανωτέρω παράρτημα.
-Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να διαθέτουν Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας-Θράκης , σύμφωνα με την αριθ.129043/4345/ 08.07.2011 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 την
σχετική άδεια (επί ποινή έκπτωσης)- η έναρξη των εργασιών της αποκομιδής θα γίνει το αργότερο
εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης )

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων να είναι
τουλάχιστον 300.000€. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες
χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000€.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών , να έχουν εκτελέσει μία (1) ή περισσότερες
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων με ΟΤΑ ή άλλο φορέα του Δημοσίου. Η
συνολική αξία των συμβάσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000,00€ (με το ΦΠΑ).

β) να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης ( για
κάθε απορριμματοφόρο απαιτείται ένας (1) οδηγός και δύο (2) εργάτες, για το πλυντήριο κάδων
απαιτείται ένας (1) οδηγός-χειριστής και δύο εργάτες.)
γ) να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) για την εκτέλεση της
υπηρεσίας, ήτοι:


Τρία (3) απορριμματοφόρα ελάχιστης χωρητικότητας 16m3 και μικτού βάρους τουλάχιστον

18tn, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας,


και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων έως 1100 λίτρων

Δύο (2) απορριμματοφόρα ελάχιστης χωρητικότητας 26m3 και μικτού βάρους τουλάχιστον

32tn, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων έως 1100 λίτρων


Ένα (1) απορριμματοφόρο χωρητικότητας 4-6m3 και μικτού βάρους τουλάχιστον 5tn



Ένα

(1) απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m3 και μικτού βάρους τουλάχιστον

18tn, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων έως 1100 λίτρων (ως
εφεδρικό απορριμματοφόρο)


Ένα (1) απορριμματοφόρο χωρητικότητας 4-6m3 και μικτού βάρους τουλάχιστον 5tn (ως

εφεδρικό απορριμματοφόρο)


Ένα (1) όχημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών ελάχιστης χωρητικότητας 16m3 και μικτού

βάρους τουλάχιστον 18tn .


Ένα (1) πλυντήριο κάδων

κατάλληλο για πλύσιμο με ζεστό νερό σύμφωνα με την

ΚΥΑ114218/1997 (ή ισοδύναμο)


Τριακόσιοι (300) κάδοι απορριμμάτων (καινούργιοι) χωρητικότητας 1.100lt.
Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας πρέπει να έχουν
κινητήρες που πληρούν τουλάχιστον τα πρότυπα ΕURO 4 (ειδικά για το πλυντήριο κάδων
μπορεί να είναι και ΕURO 3)

Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για την καλή εκτέλεση της
υπηρεσίας κατ’εκτίμηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Μικρές αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού έως 10%, είναι αποδεκτές.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν:
 Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO
9001:2008 το οποίο να καλύπτει το αντικείμενο των εργασιών.
 Πιστοποιητικό για την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία σε συμμόρφωση με το πρότυπο
OHSAS 18001:2007 το οποίο να καλύπτει το αντικείμενο των εργασιών.
 Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO
14001 το οποίο να καλύπτει το αντικείμενο των εργασιών.

Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Α) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Β) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Γ) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση

ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Δ) Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
Ε) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους Α και Γ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
Λοιποί όροι: όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
Ανοικτή διαδικασία
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών(GPA)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/09/2017

Τοπική ώρα: 11:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 8 μήνες από την αναφερόμενη
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/09/2017
Τοπική ώρα: 11:00
Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 30.400,17 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 12-06-2018, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
Διαδικασίες προσφυγής
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Αθήνα- ΕΛΛΑΔΑ)
Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Προθεσμία άσκησης της προσφυγής
1.Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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 στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα , 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.
2.Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15)ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:31-07-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

