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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:610103-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
2022/S 213-610103

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Ταχ. κωδικός: 69133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352448-426-498
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Δήμο 
Κομοτηνής

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34928480 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και προμήθεια κινητού σταθμού 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Δήμο Κομοτηνής. Συγκεκριμένα με την παρούσα διαδικασία ανάδειξης 
αναδόχων επιδιώκεται να αναδειχθούν ανάδοχοι οι οποίοι ως αντισυμβαλλόμενοι θα πραγματοποιήσουν 
α) Προμήθεια υπόγειων διπλών συστημάτων με κάδους 360 λίτρων ανά στόμιο ρίψης περιλαμβανομένης 
της τοποθέτησης και ανάπλασης του χώρου παρέμβασης, β) Προμήθεια υπόγειων συστημάτων κάδων 
συλλογής ανακυκλώσιμων ρευμάτων με συμπίεση περιλαμβανομένης της τοποθέτησης και της ανάπλασης 
του χώρου παρέμβασης, γ) Προμήθεια υπόγειων διπλών συστημάτων με κάδους 2.500 λίτρων ανά στόμιο 
ρίψης περιλαμβανομένης της τοποθέτησης και ανάπλασης του χώρου παρέμβασης, δ) Υπέργειο σύστημα 
κάδων για διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση περιλαμβανομένης της τοποθέτησης και της ανάπλασης του 
χώρου παρέμβασης, ε) Προμήθεια ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων μετά 
ρυμουλκού και στ) Παροχή Υπηρεσιών Ενημ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 160 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων και υπέργειων συστημάτων ανακύκλωσης- Γωνίες 
ανακύκλωσης
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928480 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
19640000 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Υπόγεια γωνία ανακύκλωσης έξι (6) ρευμάτων (10 τεμάχια) αποτελούμενα από:
- Ένα σύστημα των δύο ρευμάτων με συμπίεση 1/10 χωρητικότητας 20.000 λίτρων
- Ένα σύστημα των δύο ρευμάτων συνολικής χωρητικότητας 5.000 λίτρων (των 2 κάδων Χ 2.500 λίτρων)
- Ένα σύστημα επίσης των δύο ρευμάτων συνολικής χωρητικότητας 720 λίτρων (των 2 κάδων Χ 360 λίτρων).
Υπέργειες γωνίες ανακύκλωσης έξι (6) ρευμάτων (20 τεμάχια) αποτελούμενα από:
- Έξι (6) ειδικά μεταλλικά συστήματα ανακύκλωσης με εσωτερικό πλαστικό κάδο χωρητικότητας 120 λίτρων

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΟΜΑΔΑ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα των 
προσφερόμενων μηχανημάτων (Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο, σΑ:70%) -1. Κατασκευαστικά 
και λειτουργικά στοιχεία του Συστήματος Βυθιζόμενου Κάδου / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΟΜΑΔΑ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα των 
προσφερόμενων μηχανημάτων (Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο, σΑ:70%) - 2. Στοιχεία της 
κατασκευής / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΟΜΑΔΑ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα των 
προσφερόμενων μηχανημάτων (Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο, σΑ:70%) - 3. Λειτουργικά και 
αισθητικά χαρακτηριστικά / Στάθμιση: 20
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΟΜΑΔΑ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα των 
προσφερόμενων μηχανημάτων (Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο, σΑ:70%) - 4. Αξιοπιστία του 
κατασκευαστή / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ μέρους του προμηθευτή 
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο, σB: 30%) - 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας (χρονικό διάστημα 
εγγύησης) / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ μέρους του προμηθευτή 
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο, σB: 30%) - 2. Ανταλλακτικά, συντήρηση, εκπαίδευση 
προσωπικού, τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και 
τόπος αντιμετώπισης συντήρησης και επισκευών, κλπ.) / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ μέρους του προμηθευτή 
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο, σB: 30%) - 3. Χρόνος παράδοσης / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ μέρους του προμηθευτή 
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο, σB: 30%) - 4. Πωλήσεις παρόμοιων συστημάτων / Στάθμιση: 
30
Τιμή - Στάθμιση: 0,70 (ομ. Α΄) + 0,30 (ομ. Β΄)

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 890 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Τυχόν παράταση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί εφόσον τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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
H χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», συνολικού ύψους 
2.684.600,00 € με βάση την υπ΄αριθ. 11963/29-06-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ΧΠ/AΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια τράκτορα διαξονικού με ημιρυμουλκούμενο όχημα με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34138000 Οδικοί ελκυστήρες
34223100 Ημιρυμουλκούμενα
42418910 Εξοπλισμός φόρτωσης
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια Ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων μετά ρυμουλκού. Το 
ρυμουλκό όχημα θα είναι διαξονικό, προωθημένης οδήγησης, με πλάκα επικάθησης για την σύνδεση και 
ρυμούλκηση ημιρυμουλκούμενου, καινούριο και αμεταχείριστο γνωστού κατασκευαστικού οίκου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Λειτουργικά χαρακτηριστικά ρυμουλκού / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Λειτουργικά χαρακτηριστικά ημιρυμουλκούμενου / Στάθμιση: 40
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και καταλληλότητα / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Χρόνος παράδοσης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας τεχνική υποστήριξη / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 … σν*Κν

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 220 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Τυχόν παράταση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί εφόσον τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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
H χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», συνολικού ύψους 
2.684.600,00 € με βάση την υπ΄αριθ. 11963/29-06-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ΧΠ/AΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Υπηρεσίες Ενημέρωσης (διαφημιστική καμπάνια) -Πληροφόρηση – Ευαισθητοποίηση
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79341100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Η Δράση αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας του προγράμματος και περιλαμβάνει ενέργειες οι οποίες αφορούν 
στην ενημέρωση των πολιτών, την ευαισθητοποίηση τους για την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών καθώς 
και την ενίσχυση της προσπάθειας για την καλλιέργεια συνείδησης ανακύκλωσης σε τοπικό επίπεδο καθ΄ όλη 
τη διάρκεια του έργου (στάδιο προετοιμασίας, υλοποίησης και μετά το πέρας αυτής). Απώτερος σκοπός της 
Δράσης είναι η αλλαγή νοοτροπίας της τοπικής κοινωνίας στο ζήτημα της ανακύκλωσης η οποία θα δώσει 
τη δυνατότητα στο Δήμο να προσεγγίσει τη βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων όχι μόνο με το μικρότερο 
δυνατό κόστος αλλά και με πολλαπλά οφέλη για το Δήμο και το περιβάλλον.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Τυχόν παράταση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί εφόσον τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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
H χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», συνολικού ύψους 
2.684.600,00 € με βάση την υπ΄αριθ. 11963/29-06-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ΧΠ/AΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ

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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν την οικονομική επάρκεια της επιχείρησης για να μη 
δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με την ομαλή λειτουργία της σύμβασης.
Συγκεκριμένα οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστο επίπεδο επάρκειας το οποίο θα συνίσταται σε μέσο ετήσιο 
κύκλο εργασιών για το χρονικό διάστημα των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (συναρτήσει της 

04/11/2022 S213
https://ted.europa.eu/TED

5 / 8





EE/S S213
04/11/2022
610103-2022-EL

6 / 8

ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του) από την διενέργεια του 
παρόντα διαγωνισμού, ύψους τουλάχιστον ίσου µε το 50 % της εκτιμώμενης αξίας προ Φ.Π.Α. της ομάδας / των 
ομάδων για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν (ανάλογα με την ομάδα/Υποέργο για την οποία 
υποβάλλεται προσφορά) τα κάτωθι :
Υποέργο 1 : Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων και υπέργειων συστημάτων ανακύκλωσης – Γωνίες 
ανακύκλωσης.
Όσον αφορά τις υπόγειες γωνίες ανακύκλωσης :
Για το σύστημα των ρευμάτων με συμπίεση 1/10 χωρητικότητας 1.100 λίτρων
Βεβαιώσεις από τουλάχιστον τρεις (3) ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν την καλή λειτουργία 
όμοιων συστημάτων υπόγειων κάδων με πρέσες συμπίεσης, που έχουν προμηθευτεί, όπως προδιαγράφονται 
στη μελέτη και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη.
Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης , θα πρέπει οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να μεταφέρουν τα τρία 
(3) μέλη της Επιτροπής με έξοδα τους σε δύο (2) ΟΤΑ, ή Δημόσιους Φορείς που έχουν προμηθευτεί συστήματα 
όμοιας κατασκευής με το υπό προμήθεια είδος (υπόγειο σύστημα με πρέσσες συμπίεσης σε κάδους κοινής 
χρήσης όπως προδιαγράφεται στη μελέτη), τα οποία θα πρέπει να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη.
Για το σύστημα των ρευμάτων συνολικής χωρητικότητας 5.000 λίτρων (των 2 κάδων Χ 2.500 λίτρων)
Βεβαιώσεις από τουλάχιστον δύο ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι το εργοστάσιο κατασκευής 
που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει τουλάχιστον 4 βυθιζόμενα 
συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται 2 κάδοι στο κάθε σύστημα) των οποίων η χωρητικότητα είναι 
τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων για την αποκομιδή τους γίνεται με σύστημα 
βύθισης - ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού ή άλλων σοβαρών μετατροπών στα απορριμματοφόρα.
Για το σύστημα επίσης των δύο ρευμάτων συνολικής χωρητικότητας 720 λίτρων (των 2 κάδων Χ 360 λίτρων)
Βεβαιώσεις από τουλάχιστον δύο ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι το εργοστάσιο κατασκευής 
που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει τουλάχιστον 4 βυθιζόμενα 
συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται 2 κάδοι στο κάθε σύστημα) των οποίων η χωρητικότητα είναι 
από 360 έως 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων για την αποκομιδή τους γίνεται με σύστημα 
βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού ή άλλων σοβαρών μετατροπών στα απορριμματοφόρα.
Όσον αφορά τις υπέργειες γωνίες ανακύκλωσης έξι (6) ρευμάτων.
Βεβαίωση για την καλή λειτουργία του οικίσκου από τουλάχιστον ένα Ο.Τ.Α ή δημόσια αρχή που έχει 
προμηθευτεί τον εν λόγω οικίσκο, κατά ελάχιστο 30 ημέρες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού.
Ο εσωτερικός κάδος θα πρέπει να είναι μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου των 120 lt κατασκευασμένος κατά EN 840 
1/5/6. Τα λοιπά στοιχεία δύναται να έχουν μικροδιαφορές, ανάλογα με την εκάστοτε μελέτη.
Υποέργο 2: Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
Δεν απαιτούνται επιπλέον κριτήρια επιλογής πέρα των αναφερομένων στην τεχνική μελέτη.
Υποέργο 3: Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης πολιτών
Να κατατεθεί σχέδιο δράσης για την δημοσιότητα του προγράμματος ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης 
πολιτών.
Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
(πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).
Επιπλέον ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία και 
χαρακτηριστικά επαγγελματικής ικανότητας, όπως περιγράφονται στις μελέτες για το κάθε υποέργο.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που εκδίδονται από επίσημα 
γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες για τις ομάδες/Υποέργα για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά 
και όπως περιγράφονται στις τεχνικές μελέτης. Συγκεκριμένα οφείλουν οι υποψήφιοι φορείς να υποβάλουν :
1. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την εμπορία και service του υπό 
προμήθεια είδους, ή άλλο ισοδύναμο.
2. Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής την εμπορία και 
service του υπό προμήθεια είδους, η άλλο ισοδύναμο.
3. Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής την 
εμπορία και service του υπό προμήθεια είδους, η άλλο ισοδύναμο.
Διευκρίνιση : Σε περίπτωση που κάποιο -/α από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικό /-ά βρίσκεται /-ονται σε 
διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης, ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να προσκομίσει τη σχετική αλληλογραφία 
που θα αποδεικνύει τα αναφερόμενά του, καθώς και τη δέσμευση ότι το /α αντίστοιχο /-α πιστοποιητικό /-ά 
θα υφίσταται /- νται σε ισχύ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης υποβάλλοντας 
ταυτόχρονα υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση μη έκδοσης ή μη ανανέωσης αποδέχεται τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται με την κείμενη νομοθεσία ως «έκπτωτου».

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: 09/12/2022
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: 15/12/2022
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Όσον αφορά την ομάδα / Υποέργο 1 ο α/α του διαγωνισμού είναι ο 176353 , για την ομάδα / Υποέργο 2 ο α/α 
του διαγωνισμού είναι ο 176358 και για την ομάδα / Υποέργο 3 ο α/α του διαγωνισμού είναι ο 176360.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ {Νυν Ενιαία Αρχή Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)}
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
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:
Όπως προβλέπεται στους όρους των τευχών της διακήρυξης, Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/
Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το π.δ. 38/2017 (Α’ 63) «Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΠΠ», το π.δ. 
39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», το π.δ. 57/2017 (Α΄ 88) «Οργανισμός της 
ΑΕΠΠ» και το π.δ. 58/2017 (Α΄ 88) «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ΑΕΠΠ» και τον ενημερωτικό 
οδηγό για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ταχ. κωδικός: 69133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352448-426-498
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/11/2022
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