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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠ: 8430 / 21-07-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες ανάπτυξης &
διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης»

Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες
ανάπτυξης & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης» υποβλήθηκαν ερωτήματα από
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τα οποία έχουν ως εξής:
Ερώτημα 1ο
Παρακαλούμε όπως μας προσδιορίσετε τα πιστοποιητικά που πρέπει να υποβάλλουμε για
την κάλυψη της απαίτησης ως προς τη συμμόρφωση με την οδηγία 2009/28/ΕΚ που αφορά
την εφοδιαστική αλυσίδα των βιοκαυσίμων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι υπηρεσίες ανάπτυξης & διαχείρισης του προγράμματος Ανακύκλωσης που σκοπεύει να
εφαρμόσει η Αναθέτουσα Αρχή (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στοχεύουν στη μείωση των υλικών που καταλήγουν προς
ανεξέλεγκτη τελική διάθεση και στην ορθολογική και σύννομη διαχείρισή τους. Υπό το
πρίσμα αυτό, ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να διαθέτει το σύνολο των αδειοδοτήσεων,
των πιστοποιήσεων και των συνεργασιών που εξασφαλίζουν το αποτέλεσμα αυτό.
Αναφορικά με το ρεύμα των βρώσιμων ελαίων και λιπών, που αποτελούν ένα από τα
ρεύματα που θα συγκεντρώνονται στα Οχήματα Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
που διαθέτει ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, η ΥΑ 175700/2016
προσδιορίζει τη διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται η τήρηση των κριτηρίων αειφορίας
των παρ. 2 ως και 6 του άρθρου 20 του Ν. 4062/2012 των βιοκαυσίμων και βιορευστών, η
διαδικασία πιστοποίησης των οικονομικών φορέων και επαλήθευσης των πληροφοριών που
υποβάλλουν, η διαδικασία υποβολής και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται
καθώς και οι υπόχρεοι υποβολής των πληροφοριών αυτών.

Ερώτημα 2ο
α) Αν οι εγκαταστάσεις είναι στεγασμένες ή υπαίθριες, β) ποια πρέπει να είναι η σχετική
αδειοδότηση για τις εγκαταστάσεις αυτές, γ) ποιοι θα είναι οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων
που θα αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις αυτές και ποιες θα είναι οι αντίστοιχες ποσότητες.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ΕΔΣΝΑ, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής, διαθέτει
στόλο οχημάτων που εξυπηρετεί τη λειτουργία του Προγράμματος ανακύκλωσης Χαρτιού,
του Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) ανακυκλώσιμων υλικών (Οχήματα διακριτής
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών / Κινητά Πράσινα Σημεία) και βιοαποβλήτων.
Στο πλαίσιο των αιτούμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο είναι οι υπηρεσίες ανάπτυξης &
διαχείρισης προγράμματος ανακύκλωσης με τη λειτουργία των Οχημάτων Διακριτής
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που ο ΕΔΣΝΑ διαθέτει. Βάσει των προδιαγραφών με τις
οποίες τα εν λόγω οχήματα προμηθεύτηκαν, τα ρεύματα από τα αστικά απόβλητα που αυτά
θα συλλέγουν είναι:
Μέταλλα, Πλαστικά, Χαρτί, Γυαλί, Ρούχα, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μικρού μεγέθους και βρώσιμα έλαια και λίπη.
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει τις κατάλληλα αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις για την προσωρινή αποθήκευση των υλικών που θα συλλέγονται από την
ανάπτυξη και τη διαχείριση του προγράμματος ανακύκλωσης που θα αναπτυχθεί για
λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ καθώς και τις απαραίτητες δηλώσεις πρόθεσης συνεργασίας ή
συμβάσεις με τους τελικούς αποδέκτες των ανωτέρω αναφερθέντων ρευμάτων των
ανακυκλώσιμων υλικών, για την περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν αποτελεί νόμιμα
αδειοδοτημένο τελικό αποδέκτη. Οι λειτουργικές παράμετροι των εγκαταστάσεων που ο
οικονομικός φορέας απαιτείται να έχει εξασφαλίσει αποτελούν υποχρέωσή του. Η
Αναθέτουσα Αρχή έχει προσδιορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές των εγκαταστάσεων του
υποψήφιου αναδόχου (αναφορικά σε έκταση και αποθηκευτική ικανότητα)
Ερώτημα 3ο
Πόσες είναι οι κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών (7) ή (8) που πρέπει να
παραλαμβάνουμε, ποιες είναι αυτές, τι κωδικούς ΕΚΑ έχουν καθώς και ποια είναι η
πιστοποίηση που πρέπει να έχουν οι τελικοί αποδέκτες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όπως έχει ήδη γίνει αναφορά και στο προηγούμενο ερώτημα, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Νομού Αττικής, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 7899/9-7-2020 διακήρυξης καλεί
τους υποψήφιους αναδόχους για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης & διαχείρισης
προγράμματος ανακύκλωσης με τη λειτουργία των Οχημάτων Διακριτής συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών που ο ΕΔΣΝΑ διαθέτει. Βάσει των προδιαγραφών με τις οποίες τα εν
λόγω οχήματα προμηθεύτηκαν, τα ρεύματα των αστικών αποβλήτων, που αυτά θα
συλλέγουν είναι:
Μέταλλα, Πλαστικά, Χαρτί, Γυαλί, Ρούχα, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μικρού μεγέθους και βρώσιμα έλαια και λίπη.
Οι τελικοί αποδέκτες των συλλεγέντων υλικών απαιτείται να διαθέτουν τις κατά νόμο
απαραίτητες πιστοποιήσεις / αδειοδοτήσεις για την παραλαβή τους.
Ερώτημα 4ο
Από τη συνδυαστική ερμηνεία της παραγράφου 2.3. της διακήρυξης και του Κεφαλαίου υπ.
Αριθμ. 7 της με αριθμ. 14/2020 Μελέτης, στο οποίο η πρώτη παραπέμπει, δεν προκύπτει
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ποια είναι η μέθοδος στάθμισης μεταξύ ποιότητας (βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς) και
τιμής (Οικονομική Προσφορά).
Το παραπάνω δεν καθιστά σαφή τη μέθοδο αξιολόγησης των προσφορών – ανάδειξης του
αναδόχου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εκ πρόδηλης παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο Κεφάλαιο 7 της 14/2020 Μελέτης ο
μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου θα προκύψει η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς. Προς τούτο, στο τέλος του ως άνω Κεφαλαίου προστίθεται ο τρόπος
βαθμολόγησης ως εξής:
Η Συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του (i) υποψήφιου (ΣΤΠi) υπολογίζεται με
τον ακόλουθο τύπο:
ΣΤΠi

= 100% x

Ui
Max Ui

όπου UI είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του (i) υποψήφιου Αναδόχου και Max
Ui είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς μεταξύ των αποδεκτών τεχνικών
προσφορών της πρόσκλησης.
Η Συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς ΣΟΠi που έχει υποβάλλει ο (i)
υποψήφιος Ανάδοχος, υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
MinOi
Oi
όπου Oi είναι η οικονομική προσφορά του (i) υποψήφιου Αναδόχου, και MinOi είναι η
χαμηλότερη οικονομική αποδεκτή προσφορά που υποβλήθηκε από μεταξύ των υποψήφιων
Αναδόχων.
ΣΟΠi

= 100% x

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
υψηλότερο τελικό βαθμό αξιολόγησης, σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
ΤΒΑi=100*[(ΣΤΠi*0,75)+(ΣΟΠi*0,25)], όπου:
➢ ΤΒΑi ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του (i) υποψήφιου Αναδόχου
➢ ΣΤΠi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του (i) υποψήφιου Αναδόχου
➢ ΣΟΠi η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς του (i) υποψήφιου Αναδόχου

Ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ

Βασίλειος Κόκκαλης
Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

