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ΖΑΚΥΝΘΟΣ 26/11/2019
ΑΠ.27482

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος Ζακύνθου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΟΕΔΑ)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
στη θέση «Λίβα» στη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων (NUTS EL 621), εκτιμώμενης αξίας
12.388.509,58 € (προ ΦΠΑ 24%) και 15.361.751,88 (με ΦΠΑ 24%) για τη κατασκευή έργου
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Το έργο εντάσσεται στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
CPV
45222110-3 (Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων)
45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων)
3211000-5 (Αυτοκινούμενοι προωθητήρες γαιών)
34144710-8 (Τροχοφόροι φορτωτές)
34134200-7 (Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα)
42415110-2 (Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα)
2. Αντικείμενο του έργου:
Το έργο αφορά τη κατασκευή της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων
(Ο.Ε.Δ.Α.) της Νήσου Ζακύνθου η οποία περιλαμβάνει α)Μονάδα Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και β) Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) όπως
προβλέπεται στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η Μ.Ε.Α. θα δέχεται ποσότητες
περίπου 24.144 αστικών απορριμμάτων/έτος, εκ των οποίων οι 13.344 τόνοι αφορούν
υπολειμματικά σύμμεικτα απορρίμματα, οι 4.800 τόνοι προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και οι
4.500 t/y ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και 1.500 t ιλύος/ έτος.
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:
• Κατασκευή έργων διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης υποδοχής
απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ.
• Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων (συλλογή στραγγισμάτων του
X.Y.T.Y. και υγρών αποβλήτων από Μ.Ε.Α.)
• Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων του Ο.Ε.Δ.Α.
• Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου του X.Y.T.Y.,
επεξεργασία - τελική διάθεση)
• Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας (πρόσβαση στη Μ.Ε.Α., στο χώρο
ωρίμανσης κόμποστ και ραφιναρίας, προσπέλαση στην λεκάνη του ΧΥΤΥ, στην
εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, στις κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ)
• Κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση
της Ο.Ε.Δ.Α. (Κτίριο Διοίκησης, Κτίριο Συνεργείου, Εγκατάσταση
Ζύγισης,
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Εγκατάσταση πλύσης τροχών, Δεξαμενή νερού, έργα Η/M, περίφραξη, πύλες
εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα
φυτεύσεων κ.ά.).
• Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγράμματος
ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία της Ο.Ε.Δ.Α.
• Η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΟΕΔΑ) διάρκειας 6 μηνών.
Δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας μέχρι και την είσοδο της
εγκατάστασης.
3. Χρηματοδότηση:
Η ΟΕΔΑ Ζακύνθου έχει ενταχθεί στο Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 και αποτελεί υποέργο της πράξης «Ολοκληρωμένη
Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (Κωδικός MIS
5001681) και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΠΕΡΕΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική
γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της
πράξης.
H σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς Πόρους. Η
δημόσια δαπάνη έχει εγγραφεί στο ΠΔΕ με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου)
2017ΣΕ27510066 και η Ιδιωτική Συμμετοχή θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Κυρίου του Έργου ( Φο.Δ.Σ.Α. Ζακύνθου).
15.306.643,34€ με Φ.Π.Α. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
55.108,54€ με Φ.Π.Α. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Φο.Δ.Σ.Α.
4. Κριτήριο Ανάθεσης:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του
Ν.4412/16 και με αξιολόγηση μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016.
5. Σύστημα Δημοπράτησης:
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα της Διακήρυξης.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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) 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.
7. Απαιτήσεις Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.
Πιο συγκεκριμένα :
(α) Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς πρέπει
να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών 150.000
€ (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός Εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και
άνω, Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων >0,6 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες
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Υποχρεώσεις>0,8
(β)Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
(γ) Πρέπει να διαθέτουν επίσης κατά την τελευταία 3ετία κύκλο εργασιών:
στην κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ τουλάχιστον 206.250,00 € αν αποτελεί την πρόσθετη
κατηγορία εγγραφής στο ΜΕΕΠ και 1.031.500,00 € εάν αποτελεί τη βασική κατηγορία.
•
•

στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 206.250,00 €

8. Απαιτήσεις Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας
(α) Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις της
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
Πιο συγκεκριμένα :
Οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στην στελέχωση τους τουλάχιστον:
• 2 ΜΕΚ Δ και 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Δ & 4 ΜΕΚ Γ ή 2 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β ή 1 ΜΕΚ Δ &
3 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (107 Ν. 4199/2013) ,
• 2 ΜΕΚ Δ και 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Δ & 4 ΜΕΚ Γ ή 2 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β ή 1 ΜΕΚ Δ &
3 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β των Η/Μ ΕΡΓΩΝ ((107 Ν. 4199/2013) και
• 1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (107 Ν. 4199/2013)
Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με τις προϋποθέσεις της παρ.
3β του άρθρου 76 του ν 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης ή που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους καταλόγους πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα με προϋπολογισμό
τάξη και κατηγορία όπως ακριβώς απαιτείται ώστε να συμμετάσχει Ελληνική Ε.Ε. στον παρόντα
διαγωνισμό.

9. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών/ τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή
Πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ορίζεται η 07/02/2020 και ώρα
10:00πμ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
www.promitheus.gov.gr

26/11/2019

26/11/2019

02/1/2020
10:00 πμ

10.Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
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οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (247.770,00 €) .
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.
11.Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18 μήνες αφορούν στην
κατασκευή του έργου, την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού και οι επόμενοι 6 μήνες την
δοκιμαστική λειτουργία.
12.Παραλαβή Τευχών:
Στους ενδιαφερόμενους 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 https://www.zakynthos.gov.gr.

Με εκτίμηση για το Δήμο Ζακύνθου

