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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:667571-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μύκονος: Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
2021/S 251-667571
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
KONSTANTINOS KOUKAS
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
Jan 13 2022 02:22:PM
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΥΚΟΝΟΣ
Πόλη: ΜΥΚΟΝΟΣ
Κωδικός NUTS: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος / Andros, Thira,
Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos
Ταχ. κωδικός: 84600
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ισιδώρα Αλεξανδροπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ialexandropoulou@mykonos.gr
Τηλέφωνο: +30 2289060119
Φαξ: +30 2289023350
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mykonos.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.mykonos.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: https://www.promitheus.gov.gr

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:
Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυκόνου

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
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90000000 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης θα αφορά την Υπηρεσία αποκομιδής των οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων
και τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων όλων των περιοχών του Δήμου Μυκόνου καθώς και της πλύσης
των κάδων απορριμμάτων και τον καθαρισμό των τουαλετών που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 411 955.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
90610000 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών
90918000 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος / Andros, Thira,
Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μύκονος

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
.Το αντικείμενο της σύμβασης θα αφορά την Υπηρεσία αποκομιδής των οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων
και τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων όλων των περιοχών του Δήμου
Μυκόνου καθώς και της πλύσης των κάδων απορριμμάτων και τον καθαρισμό των τουαλετών που βρίσκονται
σε κοινόχρηστους χώρους
Ειδικότερα οι εργασίες που απαιτούνται είναι
• Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων
• Χειρονακτικός οδοκαθαρισμός και συντήρηση πρασίνου
• Μηχανική Οδοσάρωση
• Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων
• Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων.
• Καθαρισμών Τουαλετών
Ολες οι υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη της Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της αναλυτικής διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 411 955.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα ενεργοποπίησης του
δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος
Η εκτιμώμενη αξία για τα τρία έτη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.558.966,25€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ποσού 1.334.151,9 ήτοι συνολικά στο ποσό των 6.893.118,15 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και στα 7.411.955€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ποσού 1.778.869,2€, ήτοι συνολικά στο ποσό των
9.190.824,2 για τέσσερα έτη σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα της ετήσιας προαίρεσης .

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
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι
να δραστηριοποιούνται σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Αποκομιδής και μεταφοράς αστικών απορριμμάτων.
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν την απαιτούμενη βεβαίωση καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (ΗΜΑ) καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης στο οποίο
αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη
κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
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III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.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.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους του
πρώτου εδαφίου, και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς όσα αναφέρονται από τον ειδικό όρο της παραγράφου 3 του
ίδιου άρθρου] Βλ. άρθρο 4 αναλ. διακήρυξης και μελέτη

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.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/02/2022
Τοπική ώρα: 13:00

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
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
www. promitheus.gov.gr

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
βλ. άρθρο 3.4 αναλυτικής διακήρυξης και σχετικά άρθρα 361 επ του Ν. 4412/16

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΓΥΑΛΟΣ - ΑΚΤΗ ΚΑΜΠΑΝΗ,ΜΥΚΟΝΟΣ
Πόλη: ΜΥΚΟΝΟΣ
Ταχ. κωδικός: 84600
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ialexandropoulou@mykonos.gr
Τηλέφωνο: +30 2289025975
Φαξ: +30 2289023350
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.mykonos.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/12/2021
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