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Έργα - 548554-2019

20/11/2019    S224    Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 
I. II. III. IV. VI.

Ελλάδα-Χανιά: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων

2019/S 224-548554

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

Τμήμα II: Αντικείμενο

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Όαση Βαρυπέτρου, Χανιά
Πόλη: Χανιά
Κωδικός NUTS: EL434
Ταχ. κωδικός: 731 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Μηλιδάκης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr
Τηλέφωνο: +30 2821029300
Φαξ: +30 2821029250
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.oakae.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: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην
προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλο είδος: Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου
I.5) Κύρια δραστηριότητα

Άλλες δραστηριότητες: Αναπτυξιακά προγράμματα

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:

Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου
Άξονα Χανίων, για την ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση.
Αριθμός αναφοράς: 47/2019 OAK AE

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45252127
II.1.3) Είδος σύμβασης

Έργα
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:oakae@oakae.gr?subject=TED
http://www.oakae.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου
Άξονα Χανίων, για την ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση:
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των έργων αναβάθμισης τής υφισταμένης
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων,
έτσι ώστε από ένα σημαντικό τμήμα των εισερχομένων λυμάτων να παράγεται
επεξεργασμένη εκροή, κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση σε αρδευτικά δίκτυα,
σε ποσότητα τουλάχιστον άνω των 5.000 κυβ. μ. ανά ημέρα. Για μεμονωμένες
ημέρες και εφόσον υπάρχει ανάγκη, η ποσότητα θα πρέπει να μπορεί να αυξηθεί
σε τουλάχιστον 6.000 κυβ. μ. ανά ημέρα. Η ποιότητα της επεξεργασμένης εκροής
θα πληροί τις προϋποθέσεις του πίνακα 3 του παραρτήματος τής Κ.Υ.Α. 145116
και θα είναι κατάλληλο για άρδευση, χωρίς περιορισμούς. Για τον σκοπό αυτόν,
θα εγκατασταθούν μεμβράνες υπερδιήθησης, με διάμετρο πόρων μικρότερη των
40 nm. Περιλαμβάνεται η μελέτη εφαρμογής, η θέση σε λειτουργία και οι δοκιμές
των εγκαταστάσεων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 000 000.00 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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL434
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Πλατανιά Νομού Χανίων, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γερανίου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφισταμένων
εγκαταστάσεων, έτσι ώστε από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων να
παράγονται τουλάχιστον 5.000 κυβ. μ. διαυγή ανά ημέρα, επεξεργασμένα σε
βαθμό που να επιτρέπει την ανάκτησή τους και τη διάθεσή τους στο υφιστάμενο
σύστημα άρδευσης.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, θα κατασκευαστούν ορισμένες νέες μονάδες
επεξεργασίας, ενώ η χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θα παραμείνει ή
θα τροποποιηθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα τα εξής:
α) να παράγονται τουλάχιστον 5.000 κυβ. μ. ανακτημένης εκροής ανά ημέρα, σε
συνθήκες σταθερής παροχής και σε ποιότητα κατάλληλη για άρδευση, η οποία
θα επιτυγχάνεται με βιολογικό αντιδραστήρα υπερδιήθησης (τύπου MBR)·
β) να επιτυγχάνεται με συμβατικές διεργασίες η δευτεροβάθμια επεξεργασία των
εποχιακών και των ημερήσιων φορτίσεων αιχμής, και να επιτυγχάνονται τα όρια
εκροής που ορίζονται στην Α.Ε.Π.Ο., πριν τη διάθεσή τους στο θαλάσσιο
περιβάλλον. Η απαιτούμενη δυναμικότητα τής συμβατικής επεξεργασίας θα
υπερκαλύπτει την παροχή, που δεν θα παραλαμβάνεται από το σύστημα
υπερδιήθησης.
Το σύστημα που θα κατασκευαστεί, θα περιλαμβάνει μεμβράνες και συναφείς
εγκαταστάσεις, οι οποίες θα λειτουργούν με σταθερή, μέγιστη φόρτιση,
προκειμένου να ανακτήσουν τη μέγιστη δυνατή ποσότητα επεξεργασμένου νερού.
Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:
— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής
μελέτης και έρευνας,
— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού,
— την προμήθεια και εγκατάσταση τού ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού
εξοπλισμού,
— την κατασκευή των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
— τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
— την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών,
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Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

— τη λειτουργία, καθώς και τη συντήρηση τού εξοπλισμού και των
εγκαταστάσεων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά την ολοκλήρωση
των «δοκιμών ολοκλήρωσης».
Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνεται και κάθε
εργασία ή προμήθεια, η οποία είναι αναγκαία, για την ολοκληρωμένη κατασκευή,
την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά
στα τεύχη δημοπράτησης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 000 000.00 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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: όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές 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:
Όσον αφορά στην καταλληλότητα, για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο
σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην
κατηγορία/-ίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ
του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν
τουλάχιστον την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
107 του Ν. 4199/2013, για την κατηγορία υδραυλικών, έργων οικοδομικών και
ηλεκτρομηχανολογικών.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν
τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κ.λπ., όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, για την κατηγορία υδραυλικών, έργων οικοδομικών
και ηλεκτρομηχανολογικών, και στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα, οι
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Τμήμα IV: Διαδικασία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, θα πρέπει να
διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόμενα στις
παραγράφους 4α και 6α του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 4199/2013.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με τη διακήρυξη.
III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της

σύμβασης

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: όχι
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: 24/01/2020
Τοπική ώρα: 15:00

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: 15 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 31/01/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Χανιά, Ο.Α.Κ. Α.Ε., Όαση Βαρυπέτρου, Αγία
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης
προσφορών:
Επιτροπή διαγωνισμού.

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
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
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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: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Όαση Βαρυπέτρου
Πόλη: Χανιά
Ταχ. κωδικός: 731 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr
Τηλέφωνο: +30 2821029214
Φαξ: +30 2821029250

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή
προσφυγών:
Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

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
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.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

18/11/2019
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