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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας
Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης
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1. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. Κωδικός NUTS: EL 304
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη
διεύθυνση διαδικτύου www.glyfada.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Κωδικοί CPV: 90511100-3
5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL304
6. Ομάδα: 1
7. Κ.Α: 20.6277.0005
8. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στην εκτέλεση εργασιών με στόχο την αποκομιδή και απομάκρυνση
υπολειμμάτων οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και
την αξιοποίηση – ανακύκλωσή τους. Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται εκτός από την
μεταφορά και ανακύκλωση των οικοδομικών υλικών και των ειδών υγιεινής που συλλέγονται από
τους Δημοτικούς χώρους και τα έργα που πραγματοποιούν τα συνεργεία του Δήμου και η
μεταφορά μέρους των παραγόμενων προϊόντων ανακύκλωσης με μέσα που διαθέτει ο Ανάδοχος,
σε θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος. Εξαιτίας της συσσώρευσης μεγάλης ποσότητας
υπολειμμάτων οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής αλλά και άλλων ογκωδών αντικειμένων,
προσχώσεων, φερτών υλών σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και λόγω της
αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών φόρτωσης και μεταφοράς προς απόρριψη από το προσωπικό
και τα μέσα της Διεύθυνσης καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας, είναι επιβεβλημένη η
πραγματοποίηση των ως άνω εργασιών. Η μελέτη αφορά την πραγματοποίηση υπηρεσιών
αποκομιδής και απομάκρυνσης υπολειμμάτων οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής αλλά και
άλλων ογκωδών αντικειμένων, προσχώσεων, φερτών υλών με ανοιχτά ανατρεπόμενα φορτηγά
και την διαχείριση, αξιοποίηση, ανακύκλωση όσων από αυτά είναι κατάλληλα. Ο ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για τη διάστρωση, ισοκατανομή και πύκνωση υπολειμμάτων οικοδομικών υλικών και
ειδών υγιεινής μέσα στις καρότσες των ανατρεπόμενων φορτηγών. Κατόπιν οι καρότσες των
ανατρεπόμενων φορτηγών θα καλύπτονται πλήρως σε όλο το πλάτος και μήκος τους με μουσαμά.
9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
10. Χρόνος: Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης
11. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 4 της σχετικής διακήρυξης και για τους οποίους δεν
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συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι αποκλεισμού:

I. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
II. Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
III. Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
IV. Ο οικονομικός φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής
V. Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού

και

εργατικού

δικαίου,

οι

οποίες

απαριθμούνται

στο

Παράρτημα

Χ

του

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16, α) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση β) Υποψήφιοι που
συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γ)Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης
VI. Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών
VII. Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες
VIII. Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Επίσης όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
12. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2 % επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας (μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
13. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η οικονομική προσφορά κάθε υποψηφίου αναδόχου θα αφορά μία
ομάδα. Προσφορές που δεν αφορούν το σύνολο της ομάδας δεν θα γίνονται δεκτές.
14. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής
15. Παραλαβή προσφορών:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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16. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους είναι
εκατόν ογδόντα (180)

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
17. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική με ότι άλλο αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 7 της
σχετικής διακήρυξης.
18. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Γλυφάδας
19. Προδικαστικές προσφυγές: 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, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο
3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του
Ν.4412/2016) Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016). Δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της
αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την
προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016) 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 ένστασης κατά προκήρυξης [με την παρ.32 του άρθρου 107 του νόμου,
αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016] και προβλέπεται
ότι η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ µέχρι την καταληκτική
ημερομηνία

υποβολής

των

προσφορών.

Για

τον

υπολογισµό

της

προθεσµίας

αυτής

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Σε
περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 παρ.2 του
Ν.4412/2016). Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό
0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το
ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των
δεκαπέντε

χιλιάδων

(15.000)

ευρώ.

Αν

τα

έγγραφα

της

σύμβασης

δεν

προκύπτει

η

προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής,
κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των
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παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 39/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

