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Θήβα, 28 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ.: 1578
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙA ΕΠΑΦΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»
Ταχ. Δ/νση Έδρας: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου
Τ.Κ.: 32200, Θήβα
Τηλ.: 22620-80821
Fax: 22620-89627
E-mail: info@fodsaste.gr
Site: www.fodsaste.gr
Κωδικός NUTS: EL641

Πληροφορίες: κα. Αναστασία Παπασεραφείμ & κα. Κυριακή Μιχελάκου
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Η Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή της επέκτασης του
Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Άμφισσας. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες
συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
II.1.2. Kωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 71320000-7
II.1.3. Τόπος εκτέλεσης NUTS: EL645 Φωκίδα
II.2) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:
α) Συνολική: 365.663,34 ευρώ (€) (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:
1.
19.315,89 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
2.
163.957,31 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικές μελέτες)
3.
22.974,89 € για μελέτη κατηγορίας 18 (Μελέτες χημικής μηχανικής & χημικών
εγκαταστάσεων)
4.
86.701,14 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)
5.
16.803,18 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες)
6.
8.215,71 € μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές μελέτες)
και

47.695,22 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες
από την υπογραφή του συμφωνητικού.
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Τμήμα ΙΙΙ
Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
ΙΙΙ.Α.1) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συμμετοχής:
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 7.313,27 ευρώ (€) (αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται
στο 5% επί της αξίας της σύμβασης.
ΙΙΙ.Α.2) ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και η σύμβαση
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους και συγκεκριμένα από τον
ενάριθμο 2020ΣΕ27510131 της Σ.Α. Ε2751 (Κωδικός έργου ΠΔΕ). Ο Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.. Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, καθώς
και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
ΙΙΙ.Α.3. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της
με αριθ. πρωτ. 1577/28-05-2021 Διακήρυξης και των σημείων 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.
ΙΙΙ.Α.4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Β: Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο ΙΙ.2.β της παρούσας
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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες
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που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
4. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

-

Για κατηγορία μελέτης 21 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας
Για κατηγορία μελέτης 13 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας
Για κατηγορία μελέτης 18 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας
Για κατηγορία μελέτης 27 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας
Για κατηγορία μελέτης 09 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας
Για κατηγορία μελέτης 08 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας

Γ: Λόγοι αποκλεισμού
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 της με αριθ. πρωτ. 1577/28-05-2021 Διακήρυξης.
Δ: Κριτήρια επιλογής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο
19 της με αριθ. πρωτ. 1577/28-05-2021 Διακήρυξης.
Ε: Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό
αναφέρονται στο άρθρο 20 της με αριθ. πρωτ. 1577/28-05-2021 Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για
να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση
τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
Β. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.fodsaste.gr.
Γ. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11-06-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 18-06-2021.
Δ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η: 24-06-2021.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η: 01 -07-2021.
Ε. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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
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παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του .
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 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.
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, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
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, το
οποίο 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.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 24/05/2021 (2021/S 102-268208/28-05-2021).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του
Φo.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Ευθύμιος Καραΐσκος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KALLIOPI MARIA PARASKEVA
Ημερομηνία: 2021.05.28 13:27:00 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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