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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48590-2018:TEXT:EL:HTML

Κύπρος-Αγία Νάπα: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
2018/S 023-048590
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Δήμος Αγίας Νάπας
Αγίας Μαύρης 25, Τ.Θ. 30026
Αγία Νάπα
5340
ΚYΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 23816300
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@agianapa.org.cy
Φαξ: +357 23722607
Κωδικός NUTS: CY
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
I.2)

Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3)

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

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, των Δήμων
Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, από αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για επεξεργασία.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90500000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, των Δήμων
Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, από αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για επεξεργασία.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 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
90500000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: CY000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Αγίας Νάπας και Δήμος Παραλιμνίου.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, των Δήμων
Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, από αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για επεξεργασία.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9.6) «Ολοκλήρωση Αξιολόγησης», του Τόμου Α'
των όρων του διαγωνισμού / Στάθμιση: 100 %

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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

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:
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8) Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να κατέχει σχετική Άδεια Διαχείρισης Οργανικών
Αποβλήτων για επεξεργασία, σε ισχύ από το αρμόδιο Υπουργείο (Τμήμα Περιβάλλοντος), αντίγραφο της οποίας
θα πρέπει να υποβάλει μαζί με την προσφορά του.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2) Να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων, συναφών με την προκηρυσσόμενη, την
οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών, για την
παραλαβή και διαχείριση οργανικών αποβλήτων.

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στους όρους του διαγωνισμού.

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: 16/03/2018
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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/03/2018
Τοπική ώρα: 11:30
Τόπος:
Δήμος Αγίας Νάπας και Δήμος Παραλιμνίου.
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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
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Λευκωσία
1304
ΚYΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22445100
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy
Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.tra.gov.cy

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
1) Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και
ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται
της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος
δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010
(Ν.104(Ι)/2010).
2) Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που
δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες
περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy
3) Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης
των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον
Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Λευκωσία
1304
ΚYΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22445100
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy
Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.tra.gov.cy

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/01/2018
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