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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584938-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ορχομενός: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
2019/S 238-584938

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ορχομενού
Αριθμός ταυτοποίησης: ΕΛΛΑΔΑ(GR)
Ταχ. διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 50
Πόλη: Ορχομενός
Κωδικός NUTS: EL641
Ταχ. κωδικός: 323 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γρηγόρης Ηλιόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: giliopoulos@orchomenos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2261351116
Φαξ:  +30 2261351114
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.orchomenos.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.orchomenos.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ορχομενού
Ταχ. διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 50
Πόλη: Ορχομενός
Κωδικός NUTS: EL641
Ταχ. κωδικός: 323 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γρηγόρης Ηλιόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: giliopoulos@orchomenos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2261351116
Φαξ:  +30 2261351114
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.orchomenos.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.orchomenos.gr
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http://www.orchomenos.gr
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Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και αντλιοστασίων των Τ.Κ. Διονύσου και Αγίου Δημητρίου».

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232420

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών
Αγ. Δημητρίου και Διονύσου, και των έργων μεταφοράς στο αντλιοστάσιο Ορχομενού. Τα δίκτυα αποχέτευσης
και τα έργα μεταφοράς - προσαγωγής των λυμάτων προς το αντλιοστάσιο Ορχομενού περιλαμβάνουν την
κατασκευή αγωγών (βαρύτητας και καταθλιπτικούς), συνολικού μήκους περίπου 25,6 km, καθώς και πέντε (5)
αντλιοστασίων ακαθάρτων. Επίσης, στην εργολαβία περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές συνδέσεις των ακινήτων με το
δίκτυο ακαθάρτων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 060 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45232423

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL641
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Διονύσου και η Δ.K. Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών
Αγ. Δημητρίου και Διονύσου, και των έργων μεταφοράς στο αντλιοστάσιο Ορχομενού. Το επιμετρούμενο τμήμα
περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες, για την υλοποίηση των παραπάνω. Το επιλέξιμο τμήμα των αγωγών
των εσωτερικών δικτύων και των έργων προσαγωγής συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:
1) εσωτερικό δίκτυο Αγ. Δημητρίου, μήκους 7.189,00m, διαμέτρου Φ200mm·
2) καταθλιπτικός αγωγός Ν2, μήκους 2.933,00m., διαμέτρου Φ200mm·
3) βαρυτικό τμήμα αγωγού προσαγωγής Ν3, μήκους 1.769,00m, διαμέτρου Φ250mm και Φ315mm·
4) υπό πίεση τμήμα αγωγού προσαγωγής Ν3, μήκους 2.671,00m, διαμέτρου Φ200mm·
5) εσωτερικό δίκτυο Διονύσου μήκους 6.434,00m, διαμέτρου Φ200mm και Φ250mm·
6) βαρυτικό τμήμα αγωγού προσαγωγής Ν1, μήκους 1.220,00m, διαμέτρου Φ200mm και Φ250mm·
7) υπό πίεση τμήμα αγωγού προσαγωγής Ν1, μήκους 3.624,00m και διαμέτρου Φ200mm.
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Τα επιλέξιμα μήκη των αγωγών, με μια μικρή προσαύξηση και στρογγυλοποίηση προς τα πάνω,
διαμορφώνονται ως εξής:
1) πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, DN200 : 14.410,00m·
2) πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, DN250 : 1.510,00m·
3) πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, DN315 : 1.040,00m·
4) σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE
100, PN 10atm: 9.415,00m.
Αντλιοστάσια ακαθάρτων
Συνολικά, θα κατασκευασθούν πέντε (5) αντλιοστάσια ακαθάρτων, για την προσαγωγή των λυμάτων προς το
αντλιοστάσιο Ορχομενού, προκειμένου στη συνέχεια να οδηγηθούν στο Κ.Ε.Λ. Ορχομενού. Τα 3 (Α/Σ Α2, Κ1
και Κ2) αφορούν στα έργα προσαγωγής λυμάτων του οικισμού Αγ. Δημητρίου, ενώ τα υπόλοιπα 2 (Α/Σ Δ1
και Δ2) αφορούν στα έργα προσαγωγής των λυμάτων του οικισμού Διονύσου. Το σύνολο των προτεινόμενων
αντλιοστασίων θα χωροθετηθεί επί του υφιστάμενου επαρχιακού δικτύου. Σε όλα τα αντλιοστάσια, λόγω του
μικρού σχετικά μεγέθους (παροχής, εγκατεστημένης ισχύος), θα χρησιμοποιηθούν αντλητικά συγκροτήματα
υποβρυχίου τύπου. Όλα τα αντλιοστάσια θα είναι πλήρως υπόγεια. Ο χώρος του λοιπού εξοπλισμού (ηλ.
πίνακας, μονάδα απόσμησης, Η/Ζ) θα είναι δομικά συνεχόμενος με τον χώρο του βανοστασίου και τον
υγρό θάλαμο. Κάθε χώρος θα είναι επισκέψιμος, ώστε να είναι δυνατή και απρόσκοπτη η συντήρηση, και
επομένως η λειτουργία των αντλιοστασίων. Στο πάνω μέρος θα φέρουν καπάκια υπερβαρέος τύπου, ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφαλής διεύλεση των οχημάτων. Τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων
αντλιοστασίων είναι τα ακόλουθα:

1) αντλιοστάσιο Α2 : 1 αντλία σε λειτουργία + 1 εφεδρική, ονομαστική παροχή αντλίας 51,0m3/h, μανομετρικό
αντλιοστασίου 10,30m·

2) αντλιοστάσιο K1 : 1 αντλία σε λειτουργία + 1 εφεδρική, ονομαστική παροχή αντλίας 51,0m3/h, μανομετρικό
αντλιοστασίου 8,40m·

3) αντλιοστάσιο K2 : 1 αντλία σε λειτουργία + 1 εφεδρική, ονομαστική παροχή αντλίας 51,0m3/h, μανομετρικό
αντλιοστασίου 10,50m·

4) αντλιοστάσιο Δ1 : 1 αντλία σε λειτουργία + 1 εφεδρική, ονομαστική παροχή αντλίας 38,0m3/h, μανομετρικό
αντλιοστασίου 11,70m·

5) αντλιοστάσιο Δ1 : 1 αντλία σε λειτουργία + 1 εφεδρική, ονομαστική παροχή αντλίας 38,0m3/h, μανομετρικό
αντλιοστασίου 10,70m.
Οι συνδέσεις των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων δεν αποτελούν επιλέξιμες, από το χρηματοδοτικό μέσο,
εργασίες. Ως εκ τούτου, η δαπάνη τους θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 5 060 000,00 EUR και αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 3 892 530,24 EUR.
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 700 655,44 EUR.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 413 386,71 EUR, που
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του Ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 53 427,61 EUR, σύμφωνα με το άρθρο 153 του
Ν. 4412/2016.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 060 000.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Προβλέπεται παράταση τής συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών της σύμβασης, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 337 και 147 του Ν.4412/2016: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Αποτελεί υποέργο της ενταγμένης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούμενης από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) πράξης με τίτλο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ.
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ", με κωδικό ΟΠΣΑΑ:
5001954.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στις
κατηγορίες υδραυλικών έργων και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, και που είναι εγκατεστημένα:
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 Σ.Δ.Σ., στον 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 τής 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19, και των παρ.
1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.:
— είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει
— είτε στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου ΙΙΙ.1.2) δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με
την υποβολή 1 ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα, που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος
ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής), του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη, μόνο, ορισμένων
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου III.1.2), ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτήσεων μπορεί να προσκομίζονται 1 ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα, που προβλέπονται
στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο ΙΙΙ.1.2) απαίτηση.
Ειδικά για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:
— με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύι ή
— με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό
εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας), και αναφορά
για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις·
β) οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 Ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου·
γ) οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά 1 ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα, που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.
4412/2016.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει ιδία κεφάλαια, πάγια στοιχεία, καταθέσεις σε τράπεζα, όπως ορίζονται
στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.2008) και συγκεκριμένα:
1) σύμφωνα με τις παρ. 8.γ) και 8.δ) του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, για την κατηγορία υδραυλικών έργων και
σύμφωνα με την παρ. 4.β) του Ν.3669/2008, για την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων
ή
2) σύμφωνα με τις παρ. 6.β) και 6.γ) του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, για τις κατηγορίες υδραυλικών έργων και
ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., 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.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.:
— είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει
— είτε στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου ΙΙΙ.1.3) δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με
την υποβολή 1 ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα, που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος
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ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής), του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, ανάλογα με την
τιθέμενη στο άρθρο ΙΙΙ.1.3) απαίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη, μόνο, ορισμένων
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου ΙΙΙ.1.3), ενώ για την απόδειξη των λοιπών
απαιτήσεων μπορεί να προσκομίζονται 1 ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα, που προβλέπονται στο
Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016·
β) οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VIΙI του Προσαρτήματος Β΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 Ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου·
γ) οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά 1 ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα, που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.
4412/2016.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει την ελάχιστη στελέχωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.2008) και συγκεκριμένα:
1) σύμφωνα με την παρ. 8.α)ι του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, για την κατηγορία υδραυλικών έργων και
σύμφωνα με την παρ.4.α) του Ν.3669/2008, για την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων
ή
2) σύμφωνα με την παρ. 6.α) του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, για τις κατηγορίες υδραυλικών έργων και
ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 101 200,00 EUR. 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. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος τής προσφοράς· άλλως, η προσφορά απορρίπτεται.
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302
παρ. 1β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καταπίπτει, στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Το έργο είναι υποέργο της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.Μ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014 - 2020» και
συγχρηματοδοτούμενης από το Ταμείο Συνοχής, Πράξης: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού
Ορχομενού — Εργασίες αποπεράτωσης - αναβάθμισης Κ.Ε.Λ. αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής
επεξεργασμένων λυμάτων. Η συνολική δαπάνη του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 5 060 000,00 EUR, εκ
των οποίων η επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4 689 520,00 EUR και χρηματοδοτείται από εθνικούς
πόρους σε ποσοστό 100 % (κωδικός εναρίθμου ΣΑ: 2016ΣΕ27510024), και η μη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται
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στο ποσό των 370 480,00 EUR, και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ορχομενού σε ποσοστό 100
% (ΚΑΕ: 02.25.7312.0145).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά (άρθρο 8.1 της αναλυτικής διακήρυξης). Ο
ανάδοχος δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 1
του Ν. 4281/2014, με τις οποίες προβλέπεται η αντιστροφή υποχρέωσης τού Φ.Π.Α..

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254, και των
παρ.1(ε) και 3(β), του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

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.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/01/2020
Τοπική ώρα: 11:00

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: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/01/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

www.promitheus.gov.gr
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (κτίρια Κεράνης), Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ορχομενού
Ταχ. διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 50
Πόλη: Ορχομενός
Ταχ. κωδικός: 323 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: giliopoulos@orchomenos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2261351116
Φαξ:  +30 2261351114
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://orchomenos.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 τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., 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 τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
mailto:giliopoulos@orchomenos.gr
http://orchomenos.gr
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Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά,
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την
έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται, στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία σύναψης τής
παρούσας σύμβασης υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017·
β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν.
4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/12/2019
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