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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319182-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χανιά: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων
2022/S 113-319182
Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης
Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.)
Αριθμός ταυτοποίησης: 161178
Ταχ. διεύθυνση: Γρηγορίου Ε' 50
Πόλη: Χανιά
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania
Ταχ. κωδικός: 731 35
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ερωφίλη Γαγάνη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kimdisdiavgeia@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2821091888
Φαξ: +30 2821083440
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.dedisa.gr/
I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης (αποκομιδής, επεξεργασίας, διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων
Αριθμός αναφοράς: 161178

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90513000 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με το κατάλληλο διοικητικό, τεχνικό
και εργατικό προσωπικό συνολικά διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) ατόμων, θα εκτελεί την υποστήριξη των
εργασιών, επιμέρους Διευθύνσεων της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α. Ε. (Ο.Τ.Α.).
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II.1.6)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης στην Κορακιά ΔΕ Ακρωτηρίου, η Περιφερειακή
Ενότητα Χανιών και τα Γραφεία της Αρχής στην οδό Γρηγορίου Ε' αρ.50, Χανιά.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με το κατάλληλο διοικητικό, τεχνικό
και εργατικό προσωπικό συνολικά διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) ατόμων, θα εκτελεί την υποστήριξη των
εργασιών, επιμέρους Διευθύνσεων της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α. Ε. (Ο.Τ.Α.) και συγκεκριμένα α) εργασίες διαχείρισης
αστικών στερεών αποβλήτων β) εργασίες συλλογής και μεταφοράς αστκών στερεών αποβλήτων και γ)
υπηρεσίες υποστήριξης οικονομικών και τεχνικών δραστηριοτήτων.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.487.787,70 € χωρίς ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 21.684.856,75 € - ΦΠΑ: 4.197.069,05 €).
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι
υποβαλλόμενες προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να παρατείνει
μονομερώς την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών,
αναθέτοντας του, με τους ίδιους όρους, της αρχικώς συναφθείσας σύμβασης, την εκτέλεση των υπηρεσιών
που περιγράφονται στην Διακήρυξη. Το δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον ασκηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν
μπορεί να υπερβεί το 50% του αρχικού προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, θα ανέρχεται
στο ποσό των 23.095.304,39 € χωρίς ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 28.638.177,44 € - ΦΠΑ:
5.542.873,05 €).

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 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
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IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 100-277269

IV.2.8)

Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

IV.2.9)

Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής
προκήρυξης
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Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης
Τίτλος:
Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης (αποκομιδής, επεξεργασίας, διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων
Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι
V.1)

Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3)
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Κτίριο ΄Κεράνης'
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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 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
(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.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Κτίριο ΄Κεράνης'
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/06/2022
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