ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για την παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής
διάθεσης προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης (με
10% υδράσβεστο - Ca(OH)2) ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (βάσει
της ΚΥΑ 80568/4225/91)

Αναθέτων φορέας:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Ταχ. Διεύθυνση: Εγνατίας 127- Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54635 Ελλάδα (GR)
Σημείο επαφής: Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
Τηλέφωνο: +30 2310966968 Φαξ: +30 2310283117 Υπόψη: Ελένη Παχατουρίδου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epahatouridou@eyath.gr
Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: (URL) http://www.eyath.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο προαναφερόμενο σημείο επαφής
Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών
εγγράφων: στο προαναφερόμενο σημείο
επαφής και στην Πλουτάρχου 8,
Τηλέφωνο: +30 2310966881 Φαξ: +30 2310281554 Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος
Κωτούλας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eelth@eyath.gr
Προσφορές αποστέλλονται στο προαναφερόμενο σημείο επαφής
Κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Αντικείμενο της σύμβασης
Παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης
προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης (με 10% υδράσβεστο
- Ca(OH)2) ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
(ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (βάσει της ΚΥΑ 80568/4225/91)
Είδος της σύμβασης: Υπηρεσίες Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ: 16
Κύριος τόπος ή τοποθεσία της παροχής:
Υφιστάμενες
Εγκαταστάσεις
της
Εγκατάστασης
Επεξεργασίας
Λυμάτων
Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Κωδικός NUTS: GR122
Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό
σύστημα αγορών (ΔΣΑ): Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αποτελούν:
α) Η εξεύρεση – ενημέρωση αγροτών, εν δυνάμει χρηστών ιλύος, οι οποίοι
καλλιεργούν αγροτεμάχια τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ
80568/4225/91 (στο εξής απλά ΚΥΑ).
β) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για
χρήση ιλύος αγρότες.
γ) Η κατάθεση του σχετικού φακέλου αδειοδότησης στις αρμόδιες Περιφερειακές
Ενότητες (ΠΕ), όπου βρίσκεται το αγροτεμάχιο που θα γίνει η διάθεση της ιλύος.
δ) Οι ενέργειες για τη λήψη της αδειοδότησης.
ε) Η τμηματική φόρτωση και μετακίνηση της ιλύος σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
εντός της ΕΕΛΘ.
στ) Η τμηματική φόρτωση, νόμιμη μεταφορά και εναπόθεση ιλύος σε αγροτεμάχια σε
ποσότητες και με όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία και στο έγγραφο
αδειοδότησης.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) :
Κύριο αντικείμενο 90513600 Πρόσθετα αντικείμενα: 90513700 90513900
Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) :
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government
Procurement Agreement – GPA)
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε παρτίδες
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Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης:
Η συνολική ποσότητα της Σύμβασης θα προσδιοριστεί από την προσφερόμενη τιμή
ανά τόνο ιλύος, μέχρις εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού των 950.000,00
€ πλέον ΦΠΑ.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ : 950.000,00 €
Δικαιώματα προαίρεσης : όχι
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης : Διάρκεια σε μήνες : 30
Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες.
Όροι που αφορούν τη σύμβαση:
Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το ΤΣΜΕΔΕ ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, σύμφωνα με τα υποδείγματα
του παραρτήματος Δ της παρούσας.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης (αριθμός διακήρυξης και τίτλος) και την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών), θ)
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, 2% του συνολικού
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων Ευρώ
(19.000,00€). 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, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η ΕΥΑΘ ΑΕ 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. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον
ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών, και
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8.της διακήρυξης δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ 1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Δ της διακήρυξης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν
προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της (ή στην περίπτωση που οι
υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά, αποδεσμεύονται
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των
υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά) μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές
διατάξεις που τις διέπουν: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της
ΕΥΑΘ ΑΕ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την ΕΥΑΘ Α.Ε. Τον
ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Η πληρωμή του τιμήματος θα είναι
σε Ευρώ (€).
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα
ανατεθεί η σύμβαση: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και
δ) σε 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.
Άλλοι ειδικοί όροι: Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους και
διέπεται και από τις διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225/91.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι
απαιτήσεις:
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών και επομένως να διαθέτουν πιστοποιητικό
εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της
δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της
παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο
αναθέτων φορέας που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα
παρακάτω δικαιολογητικά, υποχρεωτικής έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου που
προηγείται του διαγωνισμού:
α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β της
παραγράφου 2.2.3.4.
γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
δ) Για την παράγραφο 2.2.3.9, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση
της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της
παρούσας.
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα περιγραφόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά
.
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Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω
δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα παρακάτω αποδεικτικά εμπειρίας:
Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις εκτέλεσης για τα ανωτέρω έργα και υπηρεσίες που θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κατά ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:
- Ονομασία της σύμβασης και αντίγραφα της σύμβασης.
- Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύμβασης.
- Ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών.
- Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ.
- Τεχνική περιγραφή των εργασιών με αναφορά στην ποσότητα του υπό διαχείριση
αποβλήτου.
- Ποσοστό και είδος συμμετοχής της διαγωνιζόμενης επιχείρησης στη σύμβαση
- Πιστοποιητικό καλής εμπρόθεσμης και έντεχνης εκτέλεσης των υπηρεσιών
(υποβάλλεται και στην περίπτωση εν εξελίξη συμβάσεων για την έντεχνη εκτέλεση και
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος)
Τα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς ανάθεσης των
εργασιών.
Εάν οι πελάτες ήταν αναθέτουσες αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.
Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν
πιστοποιητικά που θα συνταχθούν από τον εκάστοτε φορέα. Αν τέτοια βεβαίωση δεν
μπορεί να εκδοθεί, υποβάλλεται:
-υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία να αναφέρεται ο λόγος για τον
οποίο δεν μπορεί να προσκομισθεί βεβαίωση του φορέα ανάθεσης και επιπλέον στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η ανάληψη και εκτέλεση των υπηρεσιών,
όπως σύμβαση, δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια κλπ και από τα οποία
προκύπτουν τα αναφερόμενα στοιχεία.
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα αναφερόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά .
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση
ΑΕ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VIIΙ του Προσαρτήματος Β του
ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
5

συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους σημεία.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι
απαιτήσεις:
Για την απόδειξη της συνδρομής των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής που
αφορούν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν
να να διαθέτουν:
1. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών οικονομικών χρήσεων (2014,
2015, 2016) από τις οποίες θα προκύπτουν ο κύκλος εργασιών, τα ίδια κεφάλαια, το
σύνολο των υποχρεώσεων και τα κέρδη προ φόρων, στην περίπτωση όπου η
δημοσίευση των οικονομικών αυτών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την περί
εταιριών νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, σε
συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη
των δραστηριοτήτων του.
2. θετικά ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης για τα έτη 2014, 2015, 2016
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου
απαιτούνται κατ’ ελάχιστον από ένα εκ των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας
Τεχνική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να
κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει:
Τεκμηριωμένη εμπειρία σε εργασίες αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής
διάθεσης ή αξιοποίησης τουλάχιστον 10.000 τόνων ιλύος αστικών λυμάτων, με μία ή
περισσότερες συμβάσεις, διαδοχικές ή μη ή παράλληλες, την τελευταία δεκαετία πριν
από την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.. Για την απόδειξη της ανωτέρω εμπειρίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
προσκομίσει τις κατάλληλες συμβάσεις συνοδευόμενες από Πιστοποιητικά καλής
εκτέλεσης από αρμόδιο φορέα ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ανάληψη και
καλή εκτέλεση αντίστοιχων έργων.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται κατ’
ελάχιστο από ένα εκ των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
ναι ΚΥΑ 80568/4225/91
Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά
προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης.
Διαδικασία
Είδος διαδικασίας: Ανοικτός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή
Διοικητικές πληροφορίες:
Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας: Νο 19/2017
Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων:
Ημερομηνία: 15/06/2017 Ώρα: 14:30
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Ημερομηνία: 21/06/2017 Ώρα: 18:00
Γλώσσα στην οποία μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική (EL)
6

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Διάρκεια σε
μήνες : 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία : 28/06/2017 Ώρα: 10:00
Τόπος : Τσιμισκή 98, 4ος όροφος - Ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής
πύλης του ΕΣΗΔΗΣ.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών:
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων ή οι εξουσιοδοτημένοι για τον σκοπό
αυτό.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Σύμβαση δεν είναι σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ν.3886/2010)
ή ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΠΔ 39/2017)
Υποβολή προσφυγών: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από
πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα, συμπεριλαμβανομένης και της
διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική
προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του
συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf
το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή
συντελούνται έως την 31η Μαΐου 2017 (ή έως ότου με νόμο οριστεί ) διέπονται από τις
διατάξεις ν. 3886/2010.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή
συντελούνται μετά την 31η Μαΐου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 39/2017
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345
έως 374) του ν. 4412/2016.
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή
προσφυγών:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 127, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ: 54635 Χώρα: Ελλάδα (GR)
Τηλέφωνο: +30 2310212820 Φαξ: +30 2310212820
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtrakosa@eyath.gr
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: 17/05/2017 - ID:2017065631
Θεσσαλονίκη 19/5/2017

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΥΑΘ ΑΕ
Γιάννης Ν. Κρεστενίτης
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