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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Περί παροχής διευκρινίσεων
Αναφορικά με τον αποκηρυχθέντα διαγωνισμό με ανταγωνιστική διαδικασία
διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την «Μελέτη, κατασκευή έργων
για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής
διαχείρισης αποβλήτων» (Αριθμός ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005481557,
Αριθμός Συστήματος στην Πλατφόρμα Δημοσίων έργων : 84390), του οποίου
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε η 9.9.2019 και
ώρα 23:59:59, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενα για τα κάτωθι:
Στο άρθρο 11 της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής ή προσφορών.». Βάσει των παραπάνω, η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων ήταν η 3η Σεπτεμβρίου 2019.
Στις 3.9.2019 υποβλήθηκαν εμπροθέσμως δύο (2) διευκρινιστικά ερωτήματα από
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και ένα (1) αίτημα παράτασης της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.
Επί των υποβληθέντων ερωτημάτων - αιτημάτων σας θέτουμε υπ’ όψιν τα εξής:
Ι. Διευκρινιστικά ερωτήματα.
Ερώτημα 1: Στα πλαίσια πρόθεσης συμμετοχής μας στον Ηλεκτρονικό Διεθνή
Διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την: «Μελέτη, κατασκευή
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έργων για την α΄ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής
διαχείρισης αποβλήτων» με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 84390, παρακαλούμε
όπως μας απαντήσετε/διευκρινίσετε το εξής: Στο άρθρο 18.Γ «Οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια», στην παράγραφο (ζ) αναφέρεται ότι οι οικονομικοί
φορείς θα πρέπει να έχουν πιστοληπτική ικανότητα άνω των 2.000.000 €.
Παρακαλώ διευκρινίστε εάν προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει να
προσκομιστεί σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από τραπεζικά και άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην οποία θα αναφέρεται ρητώς το ποσό της
πιστοληπτικής ικανότητας του Διαγωνιζόμενου.
Απάντηση 1: Η διακήρυξη στο άρθρο 18.Γ.ζ’ απαιτεί ως στοιχείο της
οικονομικής επάρκειας των υποψηφίων την πιστοληπτική ικανότητα άνω των
2.000.000 €. Παρακάτω, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι στο ΕΕΕΣ πρέπει να
δηλώνονται «…ως προς το ζ’ να δηλωθεί το τραπεζικό ίδρυμα, το ποσό της πιστοληπτικής
ικανότητας και η ημερομηνία βεβαίωσης, η οποία θα πρέπει να είναι επίκαιρη, ήτοι να έχει
εκδοθεί έως έναν (1) μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής…».
Εκ προφανούς παραδρομής, το ως άνω δικαιολογητικό δεν προβλέφθηκε ρητώς
στο άρθρο 19.5 της οικείας διακήρυξης, ως το απαιτούμενο δικαιολογητικό που
αποδεικνύει την πλήρωση της απαίτησης του άρθρου 18.Γ.ζ’. Για τον λόγο αυτό και
προς αποσαφήνιση του ζητούμενου δικαιολογητικού, το οποίο υποβάλλεται – όπως
και τα λοιπά – στο στάδιο κατακύρωσης, προστίθεται στο άρθρο 19.5 περίπτωση γ)
ως εξής:
«γ) κατάλληλη βεβαίωση από τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφορικά
με την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα κατά τα στην παρούσα σχετικώς
ζητούμενα, εκδόσεως έως τριάντα (30) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και επικαιροποιημένη βεβαίωση, εκδόσεως έως τριάντα (30)
ημέρες πριν την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.»
Ερώτημα 2: Σύμφωνα με το άρθρο 18.Δ. της Διακήρυξης οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να έχουν στελέχωση αναφορικά με την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών
ως προς τις κατηγορίες εργασιών της ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και των
Η/Μ ΕΡΓΩΝ καθώς και ως προς την κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ την
αναφερόμενη στην παράγραφο δ του εν λόγω άρθρου.
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Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 19.6:
«Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται κατά
το μέρος που καλύπτεται, από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί
τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει.»
Σύμφωνα με το σημείο ε του ίδιου άρθρου απαιτούνται σχετικά με την
στελέχωση:
«ε) Υπεύθυνη δήλωση των στελεχών που θα αναφέρουν ότι σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος ανακηρυχτεί ανάδοχος αποδέχονται τον διορισμό τους στην συγκεκριμένη
θέση ευθύνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η Υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από:
- Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών.
- Αποδεικτικά εμπειρίας των στελεχών από τους φορείς των έργων ή το πτυχίο ΜΕΚ που
διαθέτουν.
- Τίτλοι σπουδών των στελεχών.
- Επιπρόσθετα των παραπάνω προσκομίζονται τα κάτωθι:
Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή
κατάσταση προσωπικού στην οποία θα αναφέρονται τα ως άνω πρόσωπα στο προσωπικό του
υποψηφίου αναδόχου.»
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στην περίπτωση που στην βεβαίωση
εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π καταγράφετε η απαιτούμενη στελέχωση του άρθρου 18.Δ
παρ.δ δεν απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην
παράγραφο ε του άρθρου 19.6.
Απάντηση 2: Επιβεβαιώνεται ότι η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. καλύπτει
τις απαιτήσεις απόδειξης της στελέχωσης του άρθρου 18.Δ παρ. δ’, ως προς τα
στελέχη που αναφέρονται σε αυτήν και συνεπώς γι’ αυτά δεν απαιτείται η
προσκόμιση κάποιου άλλου πιστοποιητικού.
ΙΙ. Οίκοθεν διόρθωση της διακήρυξης.
Κατόπιν επανελέγχου της διακήρυξης και του Παραρτήματος αυτού
διαπιστώθηκε ένα εκ προφανούς παραδρομής σφάλμα στον τρόπο υπολογισμού
των απροβλέπτων δαπανών, που εκ του νόμου ορίζονται σε ποσοστό 9% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε. και αντ’ αυτού υπολογίστηκε μόνο
επί του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.. Το σφάλμα αυτό επιφέρει τροποποίηση και στο
σύνολο του προϋπολογισμού του έργου. Επίσης, εκ παραδρομής στο κείμενο της
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διακήρυξης, η δαπάνη του έργου που αφορά στεγανώσεις / προστασία έχει
προσδιοριστεί στο ποσό των 6.500.000 ευρώ, αντί του ορθού των 5.500.000 ευρώ, που
έχει τεθεί στο Παράρτημα Ι. Το δεύτερο αυτό σφάλμα δεν είχε επίδραση στην
συνολική αξία της σύμβασης.
Μετά ταύτα, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (άρθρο 3 της διακήρυξης)
διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 3: Εκτιμώμενη Αξία
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε

31.292.562,30 Ευρώ, πλέον του

αναλογούντος ΦΠΑ 24% [7.510.214,95 €], δηλαδή συνολικά 38.802.777,25 Ευρώ. Η
διάρκεια δε αυτής θα είναι σαράντα (40) μήνες από τη σύναψή της.
Η εκτιμώμενη αξία αναλύεται σε:
Α)

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

862.500,00 €

Τα απρόβλεπτα είναι (ποσοστού 15% επί της αμοιβής της μελέτης 750.000,00 €)
112.500,00 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 186 παρ. 4 του
ν. 4412/2016.
Β)

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

23.430.062,30 €

Σύνολο Δαπάνης Εργασιών 21.810.062,30 Ευρώ.
Βάσει των συνήθων εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή ενός κυττάρου, ο
επιμερισμός των επιμέρους εργασιών έχει ως εξής:
Α/
Α
1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΕΥΡΩ)
7.000.000,00
5.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00

Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός αυτός είναι όλως ενδεικτικός, αφού το ακριβές
κόστος θα προκύψει από την μελέτη του αναδόχου. Συνεπώς, οι προσφέροντες δεν
δεσμεύονται κατά τη σύνταξη της τεχνικής τους προσφοράς από τον ως άνω
επιμερισμό.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%: 3.240.000,00 Ευρώ.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
1.911.600,00 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ.
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3. (α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 278.462,30 Ευρώ,
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Γ) ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ:

4.500.000,00 €

με ενδεικτική ανάλυση ως εξής:
1.

Διαχείριση απορριμμάτων (προώθηση, Εξομάλυνση, συμπίεση
κτλ): 2.500.000 Ευρώ

2.

Έργα συντήρησης ΧΥΤΑ: 1.000.000,00 Ευρώ

3.

Υλικά επικάλυψης:

Δ)

1.000.000,00Ευρώ

ΜΕΤΡΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 2.500.000,00 €

Τα μέτρα – υπηρεσίες μεταβατικής διαχείρισης αφορούν την υλοποίηση προτάσεων
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.
Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός αυτός είναι όλως ενδεικτικός, αφού το ακριβές
κόστος θα προκύψει από την μελέτη του αναδόχου. Συνεπώς, οι προσφέροντες δεν
δεσμεύονται κατά τη σύνταξη της τεχνικής τους προσφοράς από τον ως άνω
επιμερισμό.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο
σύνολο για τους ακόλουθους λόγους: Δια της δημοπρατούμενης σύμβασης η
Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξεύρει προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, μέχρι να ολοκληρωθεί η
υλοποίηση νέων εγκαταστάσεων. Η διάρκεια ζωής του ενδιάμεσου κυττάρου θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον διετής με ελάχιστη χωρητικότητα του ΧΥΤ 4.000.000
κ.μ . Στο πλαίσιο της σύμβασης ο ανάδοχος θα κληθεί να μελετήσει, να
κατασκευάσει και να λειτουργήσει τον νέο χώρο εντός της ΟΕΔΑ και τα συνοδά
έργα υποστήριξης που θα επιλέξει. Η ενιαία αυτή αντιμετώπιση του προβλήματος
κρίνεται αναγκαία αφενός μεν για την εξοικονόμηση χρόνου, αφού εντός συντόμου
χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχει παραδοθεί προς χρήση το νέο κύτταρο, και
αφετέρου διότι η διάρκεια ζωής του κυττάρου θα προκύψει από διάφορες
παραμέτρους, όπως τρόπος κατασκευής και ο τρόπος λειτουργίας. Υπό την έννοια
αυτή, επιβάλλεται η ενιαία δημοπράτηση.
Αντιστοίχως, ο πίνακας του Παραρτήματος Ι διαμορφώνεται ως εξής:
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ΕΡΓΟ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ
Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων.

α/α
1

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

750.000,00 €

Απρόβλεπτα

15%

112.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
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862.500,00 €

EΡΓΑ ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ 4.000.000 Μ3
ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

7.000.000

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

5.500.000

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ

2.500.000

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ

3.000.000
Γ.Ε.+Ο.Ε.
Απρόβλεπτα

18.000.000,00 €
18%

3.240.000,00 €

9%

1.911.600,00 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

278.462,30 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
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4

23.430.062,30 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

2.500.000

ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ
ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

1.000.000
1.000.000

4.500.000,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1.000.000

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ

1.500.000

ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ

2.500.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΓΕ-ΟΕ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

25.750.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31.292.562,30 €

ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ

24%

7.510.214,95 €
38.802.777,25 €

Σε όσα σημεία στα έγγραφα της σύμβασης αναγράφεται η εκτιμώμενη αξία της,
αντικαθίσταται με το ορθό ποσό των 31.292.562,30 ευρώ, πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ.

Τροποποίηση της προκήρυξης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά προς στην υπηρεσία
εκδόσεων της ευρωπαϊκής ένωσης, ενώ η παρούσα θα αναρτηθεί άμεσα στην
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ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ:

http://www.edsna.gr., στον

ιστότοπο

(site) του

προγράμματος «Διαύγεια» του ΕΔΣΝΑ και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΥΠΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
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