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ΡΚΖΚΑ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΝΟΓΑΛΩΛ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ
ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΟΗΘΚ. : 380 / 2013
ΑΞΝ ΡΝ Ξ'ΑΟΗΘΚ.. 33 / 2013 ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΠ
ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ
ΘΔΚΑ : «Έγθξηζε 1νπ Ξξαθηηθνύ Α Φάζεο - Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ην έξγν
"Θαηαζθεπή Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΚΔΑ) Γήκνπ
Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο".

Πηελ Αιεμαλδξνύπνιε ζήκεξα ηελ 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα
ηεο εβδνκάδαο Ξαξαζθεπή θαη ώξα 9:00 π. κ. θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα, ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε , ύζηεξα από ηελ 84352 /
16/12/2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ, ε νπνία έγηλε ζύκθσλα
κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87).
Ήηαλ δε παξόληεο από ηα κέιε ηνπ νη θ. θ :
1) ΠΞΟΝΠ ΠΔΟΑΦΔΗΚΗΓΖΠ (ΞΟΝΔΓΟΔΩΛ – ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ)
2) ΔΞΑΚΔΗΛΩΛΓΑΠ ΡΔΟΕΖΠ (ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ) 3) ΣΟΠΝΠΡΝΚΝΠ
ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ 4) ΦΩΡΗΝΠ ΑΓΑΚΑΘΖΠ 5) ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΑΟΗΓΖΠ
(ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ)6) ΣΟΖΠΡΝΠ ΓΔΟΑΘΝΞΝΙΝΠ
θαη απνπζίαδαλ νη θ.θ :
1) ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΙΑΚΞΑΘΖΠ(ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ) 2)
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΚΗΑΛΗΓΖΠ 3) ΣΟΖΠΡΝΠ ΚΞΗΘΝΠ 4) ΚΗΣΑΖΙ ΘΝΓΗΝΚΡΕΖΠ 5)
ΠΑΒΒΑΠ ΓΔΡΔΟΑΗΝΠ
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία (ζε ζύλνιν
αξηζκνύ ζπκβνύισλ -9- παξεπξίζθνληαλ νη - 6 , (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 75, ηνπ λ.3852/10), εηζέξρεηαη ζηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ.
Ν Ξξνεδξεύσλ Αληηπξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεξαθεηκίδεο
Ππύξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ν Ξξνεδξεύσλ Αληηπξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεξαθεηκίδεο
Ππύξνο , εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 1νπ
Ξξαθηηθνύ Α Φάζεο – Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ην έξγν “Θαηαζθεπή Κνλάδνο
Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο
Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο”, δίλεη ην ιόγν ζηελ ππάιιειν
ηεο Ρ.. θ. ΣξπζνρνΪδνπ Γέζπνηλα ε νπνία σο εηζεγήηξηα ηνπ ζέκαηνο ιέγεη ηα
εμήο:
Θύξηνη ζύκβνπινη , ζηηο 3-12-2013 άξρηζε ν Γεκόζηνο Γηεζλήο Γηαγσληζκόο κε
Αληαγσληζηηθό Γηάινγν, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν “Θαηαζθεπή
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Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο
ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο- Θξάθεο ”.
Πηνλ δηαγσληζκό ζπκκεηείραλ επηά (7) ελδηαθεξόκελνη :
1. ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ.
2. Έλσζε εηαηξηώλ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – ENVITEC
Α.Δ.
3. ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ.ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ.
4. Έλσζε εηαηξηώλ J&P ABAΜ Α.Δ. - ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.
5. Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ.
6. Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ – Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ
7. Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ.
Κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππεβιήζεζαλ κε ηνπο
ππνθαθέινπο Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο από ηνπο αλσηέξσ επηά (7)
πνςεθίνπο, θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 13, 15 θαη 21 ηεο Ξξνθήξπμεο, ε
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ νκόθσλα απνθάζηζε όηη όινη είλαη επαξθείο σο πξνο ην
πεξηερόκελν θαη θαιύπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ησλ
σο άλσ πνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 15 ηεο Ξξνθήξπμεο.
Κεηά ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε βαζκνιόγεζε ησλ πνθαθέισλ ησλ
«Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ» ησλ αλσηέξσ επηά (7) πνςεθίσλ θαη’ εθαξκνγή
ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 απηήο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 21.3, ε
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ε επηηξνπή πξνέβε ζηελ άζξνηζε ηεο βαζκνινγίαο θάζε
πνςεθίνπ, ζε θάζε ππνθξηηήξην, θαη ζπλέηαμε ηνλ θαησηέξσ Ξίλαθα Θαηάηαμεο
Ξξνεπηιεγέλησλ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνιόγεζεο, σο εμήο :

1.ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Β.Δ.Σ.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
20
15
25
10
2.Ένυζη εηαιπιών ΑΚΣΩΡ ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ Α.Δ. ΗΛΔΚΣΩΡ Α.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
20
15
25
10
3. ΣΟΞΟΣΗ Α.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
10
20
25
10
4. Ένυζη πποζώπυν ΜΔΣΚΑ Α.Δ. – ΥΡ. Γ.
ΚΩΣΑΝΣΙΝΙΓΗ Α.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
20
10
25
10
5. Ένυζη εηαιπιών : ARCHIRODON GROUP N.V.–
INTRAKAT–ENVITEC A.E.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
20
20
17,50
5
6. Ένυζη εηαιπιών J&P ABAΞ Α.Δ. - ΜΔΟΓΔΙΟ Α.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
20
15
10
5
7. Ένυζη πποζώπυν ΔΡΔΣΒΟ Α.Δ. – ΓΟΜΟΠΟΡΣ Α.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
7,5
12,5
10
15
10
5

Βαθμολογία
95
Βαθμολογία
95
Βαθμολογία
90
Βαθμολογία
90
Βαθμολογία
87,5
Βαθμολογία
75
Βαθμολογία
60
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Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη αθνύ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ νινθιήξσζε ηνλ
έιεγρν, αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ηνπ πνθαθέινπ Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ
ησλ πνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη πνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο»
θξίζεθαλ όηη είλαη επαξθείο θαη θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο θαη
αθνύ ζπλέηαμε ηνλ Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε
ηνπο όξνπο ηεο Ξξνθήξπμεο, ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Λ. 3389/2005 θαζώο θαη ην Ξ.Γ.
60/2007, νκόθσλα εηζεγείηαη ηα αθόινπζα :
Η. Ρελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Ξξαθηηθνύ Α Φάζεο – Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ην έξγν
:
“Θαηαζθεπή
Κνλάδνο
Δπεμεξγαζίαο
Απνξξηκκάησλ
(MEA)
Γήκνπ
Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο – Θξάθεο ”.
ΗΗ. Ρελ πξνεπηινγή θαη πξόθξηζε ζηελ Β΄ θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Γηάινγν (Πηάδην Β.Η) θαη ελ ζπλερεία, ηελ ππνβνιή
Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο (Πηάδην Β.ΗΗ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζηελ
παξάγξαθν .4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 21
θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο
Ξξνθήξπμεο,
ησλ θάησζη έμη (6), αλαθεξόκελσλ βάζεη ηεο θζίλνπζαο ζεηξάο
βαζκνιόγεζεο ζηνλ Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ
ππνςεθίσλ δειαδή
ησλ:
(1) ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ.,
(2) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.- ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ.,
(3) ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ.
(4) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ: ΚΔΡΘΑ Α.Δ. - Σξ. ,. ΘΩΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ.,
(5) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.,
θαη
(6) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. - ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.
ΗΗΗ. Ρνλ απνθιεηζκό ηνπ πνςήθηνπ EΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ: ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. –
ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. δεδνκέλνπ όηη ζπγθέληξσζε ηε ρακειόηεξε βαζκνινγία ζηνλ
Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ.
Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κεηά ην ηέινο ηεο νπνίαο ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ
άθνπζε ηελ εηζήγεζε, ηε ζπδήηεζε έιαβε ππόςε :
1. Ρν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/07-06-2010 η.Α’) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Λ. 4071/2012 (ΦΔΘ 85/11-04-2012 η.Α’)
«Οπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή
αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε -Δλζσκάησζε Νδεγίαο 2009/50/ΔΘ».
2. Ρνλ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο {Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45Α/9-3-99)} θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (Φ.Δ.Θ. 112/Α΄/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο
δηαθάλεηαο, κε ηελ πνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Ξξόγξακκα Γηαύγεηα» Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο {Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45Α/9-399)} θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (Φ.Δ.Θ. 112/Α΄/13-07-2010), πεξί
ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Ξξόγξακκα Γηαύγεηα».
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3389/2005 (ΦΔΘ 232/Α'/22.9.2005) πεξί Ππκπξάμεσλ
Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Ρνκέα, ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ Α΄ 64/16.3.2007) κε
ηίηιν «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο
2004/18/ΔΘ "Ξεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ", όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
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Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ
Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005», ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ Α΄ 173/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία
θαηά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη
ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76),
όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνύ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηνπ Λ.4024/2011 (ΦΔΘ 226/α’/27-10-2011), θαζώο
θαη ηνπ Ξ.,. 7/2013.
4. Ρελ ππ' αξηζκ. 17/613/24-10-2012 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
βάζεη ηεο νπνίαο απνθαζίζηεθε ε ζύλαςε Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο, κε ηελ
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, όπνπ νξίδεηαη ν Γήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο Φνξέαο ινπνίεζεο
ηνπ Έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.
5. Ρελ ππ' αξηζκ. 586/2012 Ξξάμε ηνπ Δ’ Θιηκαθίνπ Διεγθηηθνύ Ππλεδξίνπ (ην
αξηζκ. 65711/20-12-2012/Δ.Π. έγγξαθν θνηλνπ. Ξξάμεο) γηα ηνλ έιεγρν
λνκηκόηεηαο ηεο παξαπάλσ Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο.
6. Ρελ από 4.10.2013 απόθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Ππκπξάμεσλ
Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Ρνκέα (ΓΔΠΓΗΡ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππαγσγή
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3389/05 ηνπ έξγνπ: “Θαηαζθεπή Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο
Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο – Θξάθεο ”. (ππ’ αξηζκ. 42828/ΔΓΠΓΗΡ 1141/1-10-2013 έγγξαθν
ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΠΓΗΡ).
7. Ρελ κε αξηζκ. 28/659/9-10-2013 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ , κε
ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Γηελέξγεηα Γεκόζηνπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ κε
Αληαγσληζηηθό Γηάινγν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (Γηαδηθαζίεο
Αλάζεζεο) ηνπ Λ. 3389/2005 (ΦΔΘ 232/Α'/22.9.2005) πεξί Ππκπξάμεσλ
Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Ρνκέα, γηα ηελ επηινγή ηνπ Ηδησηηθνύ Φνξέα
Πύκπξαμεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
“Θαηαζθεπή Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο
Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο
ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο – Θξάθεο ”.
8. Ρελ κε αξηζκ. 22/287/10-10-2013 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο , κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη όξνη πξνθήξπμεο ηεο
Α’ Φάζεο – Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, γηα ηε δηελέξγεηα Γεκόζηνπ
Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Αληαγσληζηηθνύ Γηαιόγνπ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3389/2005 (ΦΔΘ 232/Α'/22.9.2005) πεξί
Ππκπξάμεσλ Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Ρνκέα, γηα ηελ επηινγή ηνπ Ηδησηηθνύ
Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ “Θαηαζθεπή Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο
Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο
ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο – Θξάθεο ”.
9. Ρελ κε αξηζκ. 2013/S 201-348311 δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζύκβαζεο
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 16/10/2013, θαζώο θαη
ζην Δζληθό Ρππνγξαθείν (ΦΔΘ η.ΓΓΠ 722/8.11.2013) θαη ζηνλ ειιεληθό ηύπν
κε ην κε αξηζκ. 71.271/17.10.2013 έγγξαθν.
10. Ρελ αξηζκ. 27/336/20-11-2013 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε θαη νξίζζεθαλ ηα κέιε
ηεο πεληακεινύο Δπηηξνπήο ηνπ Γεκόζηνπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ ηνπ ζέκαηνο,
Α) από ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο,
όπσο πξνέθπςαλ από ηε δηελεξγεζείζα από ηελ αξκόδηα Γ/λζε Ρερληθώλ
Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, θιήξσζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ Λ.4024/2011 (ΦΔΘ 226/α’/27-10-2011) θαη Β)
από
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εθπξόζσπν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΠΓΗΡ ηνπ πνπξγείνπ
Αληαγσληζηηθόηεηαο, πνδνκώλ Κεηαθνξώλ & Γηθηύσλ.

Αλάπηπμεο,

11. Ρελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο πνπ
θαηαηέζεθε επί ηνπ ζέκαηνο (ππνβιήζεθε κε ην αξηζκ. πξση. 85224/19-122013 έγγξαθν), κε ηελ νπνία δηαβηβάδεηαη ζπλεκκέλα ην από 18-12-2013 1ν
Ξξαθηηθό Α Φάζεο – Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή
Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο (ΗΦΠ) γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο θαη εηζεγείηαη ηελ
έγθξηζή ηνπ, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πεξαηηέξσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
12. Όηη δηαηππώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, θαζώο θαη ην
απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.Η. Ρελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Ξξαθηηθνύ Α Φάζεο – Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο (ΗΦΠ) γηα ην έξγν
ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
Α.ΗΗ. Λα πξνεπηιεγνύλ θαη λα πξνθξηζνύλ ζηελ Β΄ θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Γηάινγν (Πηάδην Β.Η) θαη ελ ζπλερεία, λα ππνβάινπλ
Γεζκεπηηθή Ξξνζθνξά (Πηάδην Β.ΗΗ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 21,
παξάγξαθνο 21.4 θαη 21.5 θαη ην άξζξν 24, παξάγξαθνο 24.1 ηεο Ξξνθήξπμεο, νη
θάησζη έμη (6), αλαθεξόκελνη βάζεη ηεο θζίλνπζαο ζεηξάο βαζκνιόγεζεο ζηνλ
Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ, πνςήθηνη, δειαδή νη:
(1) ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ.,
(2) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.- ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ.,
(3) ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ.
(4) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ: ΚΔΡΘΑ Α.Δ. - Σξ. ,. Θσλζηαληηλίδεο Α.Δ.,
(5) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E., θαη
(6) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. - ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.
Α.ΗΗΗ. Λα απνθιεηζζεί ν πνςήθηνο EΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ: ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. –
ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. δεδνκέλνπ όηη ζπγθέληξσζε ηε ρακειόηεξε βαζκνινγία ζηνλ
Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ.
Β. Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο Απόθαζεο λα θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηνπ Ξξνέδξνπ
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζε όινπο ηνπο πνςεθίνπο πνπ
ππέβαιαλ θάθειν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο , πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε θαη
λα αζθήζνπλ ηα λόκηκα δηθαηώκαηά ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο
Ξξνθήξπμεο.
Γ. Όηη νη πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ηεο πξάμεο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.
3886/2010 (ΦΔΘΑ΄173) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4055/2012(ΦΔΘΑ΄51).
Ν ελδηαθεξόκελνο νθείιεη πξηλ ππνβάιεη αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ λα αζθήζεη
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα
(10 ) εκεξώλ αθόηνπ έιαβε πιήξε γλώζε ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Αίηεζε
αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ κπνξεί ν ελδηαθεξόκελνο λα θαηαζέζεη κέζα ζε πξνζεζκία
δέθα (10) εκεξώλ από ηε ξεηή ή ζησπεξή απόξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο. Δθόζνλ αζθεζεί αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ν αηηώλ εηδνπνηεί
ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ άζθεζε ηεο
αίηεζεο.
Θξίζεθε, απνθαζίζζεθε θαη ππνγξάθεηαη ηελ ίδηα κέξα.
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ν Ξξόεδξνο
Ρα κέιε
Ν Γήκαξρνο Αιεμαλδξνύπνιεο
Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο
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1ν Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν
ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ∆ΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
∆ΖΚΝΠΗΝ ∆ΗΔΘΛΝΠ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
ΚΔ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝ ∆ΗΑΙΝΓΝ
Α’ ΦΑΠΖ – ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘ∆ΖΙΩΠΖΠ ΔΛ∆ΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ
Γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ην Έξγν:
«Θαηαζθεπή Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΚΔΑ) Γήκνπ
Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο-Θξάθεο»
Η. ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΚΞΟΝΘΔΠΚΖΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ – ΑΟΗΘΚΖΠΖ – ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ –
ΚΝΛΝΓΟΑΦΖ ΞΝΦΑΘΔΙΩΛ «∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ΘΑΗ
«ΝΠΗΑΠΡΗΘΩΛ ΞΟΝΠΝΛΡΩΛ»
Ρελ 3ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ρξίηε θαη ώξα 12:00κκ, ζπλήιζε ζε δεµόζηα
αλνηθηή ζπλεδξίαζε, παξνπζία εθπξνζώπσλ ησλ πνςεθίσλ, ζηελ αίζνπζα
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ 2νπ νξόθνπ
ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γήκνπ
Αιεμαλδξνύπνιεο («Αλαζέηνπζα Αξρή»)
(Ι. Γεκνθξαηίαο 306, 68100
Αιεμαδξνύπνιε) ε Δπηηξνπή ∆ηελέξγεηαο ∆ηαγσληζµνύ (εθεμήο ε «Δπηηξνπή») ηνπ
∆εµόζηνπ ∆ηεζλνύο ∆ηαγσληζµνύ µε Αληαγσληζηηθό ∆ηάινγν γηα ηελ επηινγή
Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύµπξαμεο γηα ην Έξγν «Θαηαζθεπή Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο
Απνξξηκκάησλ (ΚΔΑ) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο-Θξάθεο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζµόο»), ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ
ππ’ αξ. 336/20.11.2013 Απόθαζε ηεο Νηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Αιεμαλδξνύπνιεο, πξνθεηµέλνπ λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηεο, ζύµθσλα µε ηα
άξζξα 20 θαη 21 ηεο Ξξνθήξπμεο Αληαγσληζηηθνύ ∆ηαιόγνπ Α’ Φάζε – Ξξόζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (εθεμήο ε «Ξξνθήξπμε»).
Ξαξόληα ήηαλ ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο, ήηνη:
1. Σξπζνρνίδνπ Γέζπνηλα, αλαπιεξσηήο
Ξξόεδξνο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ
ηαθηηθνύ µέινπο, Ξαπαλησλίνπ Ησάλλε, ν νπνίνο απνπζίαδε από όιεο ηηο
ζπλεδξηάζεηο ιόγσ θσιύκαηνο.
2. Ραληαιάθεο Θεκηζηνθιήο, ηαθηηθό µέινο,
3. Γηνβαλάθεο Θεόδσξνο , ηαθηηθό µέινο,
4. Ρδηληδήο Πηακάηηνο ηαθηηθό µέινο
5. Πέξγεο Ληθόιανο , εθπξόζσπνο ηεο ΔΓΠ∆ΗΡ, ηαθηηθό µέινο
Ξαξνύζα ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ θαη ε Γξαµµαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Θαπνύηζε Πνθία.
Ζ Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε ηε λόµηµε ζπγθξόηεζε θαη ζύγθιηζε
ηεο Δπηηξνπήο
θαη ηελ ύπαξμε απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δεµόζηαο
ζπλεδξίαζεο θαη ε Δπηηξνπή παξέιαβε ηνπο θαθέινπο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
από ην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ππνγξάθνληαο ην από 3.12.2013
ζρεηηθό Ξξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο), νη νπνίνη ήηαλ ζπλνιηθά επηά (7)
θαη είραλ ππνβιεζεί όινη εµπξόζεζµα.
Νη εηαηξείεο θαη ελώζεηο εηαηξεηώλ πνπ ππέβαιαλ εµπξόζεζµα θάθειν εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο θαη αξηζµήζεθαλ, θαηά ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηαλ νη
αθόινπζεο :
(1) ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ.
Ν
θάθεινο
εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο
έιαβε
αξηζµό
πξσηνθόιινπ
81.570/3.12.2013, ώξα 8:15.
(2) EΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ: ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – ENVITEC A.E.
Ν θάθεινο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έιαβε αξηζµό πξσηνθόιινπ
81.612/3.12.2013, ώξα 9:22.
(3) ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ.
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Ν
θάθεινο
εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο
έιαβε
αξηζµό
πξσηνθόιινπ
81.652/3.12.2013, ώξα 9:42.
(4) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. – ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.
Ν
θάθεινο
εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο
έιαβε
αξηζµό
πξσηνθόιινπ
81.670/3.12.2013, ώξα 9:51.
(5) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ.
Ν
θάθεινο
εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο
έιαβε
αξηζµό
πξσηνθόιινπ
81.679/3.12.2013, ώξα9:55.
(6) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ ΚΔΡΘΑ ΑΔ – Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ.
Ν
θάθεινο
εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο
έιαβε
αξηζµό
πξσηνθόιινπ
81.701/3.12.2013, ώξα 10:20.
(7) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. – ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ.
Ν
θάθεινο
εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο
έιαβε
αξηζµό
πξσηνθόιινπ
81.712/3.12.2013, ώξα 10:43.
Πηε δεµόζηα απηή ζπλεδξίαζε, παξνπζία ησλ ελδηαθεξνµέλσλ πνπ επηζπµνύζαλ
λα παξίζηαληαη, ε Δπηηξνπή έιεγμε ηελ εµπξόζεζµε θαηάζεζε ησλ θαθέισλ
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, δηαπίζησζε όηη όινη νη θάθεινη ήηαλ ζθξαγηζµέλνη θαη
έθεξαλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 12.2 ηεο Ξξνθήξπμεο,
ηνπο αξίζµεζε ζύµθσλα µε ηελ ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο ζην πξσηόθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπο µνλόγξαςε εμσηεξηθά.
Ππγθεθξηµέλα, ε Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηε µνλνγξαθή θαηά θύιιν ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ πνθαθέινπ Α’ (πνθάθεινο ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο) θαη ηνπ
πνθαθέινπ Β΄ (πνθάθεινο Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ) ηνπ πξώηνπ θαηά ρξνληθή
ζεηξά θαηάζεζεο πνςεθίνπ δειαδή ηεο εηαηξίαο «ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ.» Θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο µνλνγξαθήο ησλ πεξηερνµέλσλ ησλ ππνθαθέισλ νη
παξηζηάµελνη εθπξόζσπνη ησλ πνςεθίσλ απερώξεζαλ, µε δηθή ηνπο
πξσηνβνπιία από ηελ αίζνπζα, αθνύ πξνεγνπµέλσο ελεµεξώζεθαλ πξνθνξηθά
δηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο όηη µεηά από νµόθσλε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο
θαη ζύµθσλα µε ηα νξηδόµελα ζηελ παξάγξαθν 21.2 ηεο Ξξνθήξπμεο, ιόγσ ηνπ
όγθνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππεβιήζεζαλ, ε δεµόζηα ζπλεδξίαζε ζα δηεθόπηεην πεξί
ηηο 15:00 µ.µ. θαη ζα ζπλερηδόηαλ ηελ επόµελε εµέξα Ρεηάξηε 4 ε Γεθεκβξίνπ
2013 θαη ώξα 08:00 π.µ. ζηελ αίζνπζα ΚΚΔ ηνπ λένπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ
Αιεμαλδξνύπνιεο, πξνθεηµέλνπ λα ζπλερηζηεί ε µνλνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ
ππνθαθέισλ ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο θαη Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ ησλ
ινηπώλ πνςεθίσλ επηζεµαίλνληαο όηη ε ελ ιόγσ δηαδηθαζία παξαµέλεη αλνηθηή
µέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ζα µπνξνύζαλ λα πξνζέξρνληαη γηα λα ηελ
παξαθνινπζήζνπλ.
Δπηζεµαίλεηαη όηη νη πνςήθηνη ελεµεξώζεθαλ γηα ηελ εµέξα θαη ώξα ηεο
επόµελεο δεµόζηαο ζπλεδξίαζεο κε ηελ αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ
Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο από 3.12.2013 ζρεηηθήο Αλαθνίλσζεο ηνπ Ξξνέδξνπ
ηεο Δπηηξνπήο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο δεµόζηαο ζπλεδξίαζεο ζπλερίζηεθε , ηελ 4ε Γεθεκβξίνπ 2013,
εµέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 08:00 πµ, ζηελ αίζνπζα ΚΚΔ ηνπ λένπ θνιπκβεηεξίνπ
ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ιόγσ ηνπ όγθνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππεβιήζεζαλ.
Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε ηε λόµηµε ζπγθξόηεζε θαη ζύγθιηζε
ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ ύπαξμε απαξηίαο, θήξπμε ηε ζπλέρηζε ηεο δεµόζηαο
ζπλεδξίαζεο θαη ε Δπηηξνπή, µε ηελ ίδηα σο άλσ ζύλζεζε, ζπλέρηζε ηε δηαδηθαζία
ηεο απνζθξάγηζεο θαη µνλνγξαθήο θαηά θύιιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνθαθέινπ Α’
(πνθάθεινο ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο) θαη ηνπ πνθαθέινπ Β’ (πνθάθεινο
Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ) ησλ θαθέισλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ησλ
πνςεθίσλ, ζύµθσλα µε ηελ ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο ηνπο ζην πξσηόθνιιν
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ζ ελεµέξσζε ησλ πνςεθίσλ γηα ηελ απόθαζε ζπλέρηζεο ηεο δεµόζηαο
ζπλεδξίαζεο, έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αµέζσο πξνεγνύµελεο ζπλεδξίαζεο µε
γξαπηή θνηλνπνίεζε ζηνπο
πνςεθίνπο
θαη αλάξηεζε
ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο από 4.12.2013
ζρεηηθήο
Αλαθνηλώζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο.
Ρελ 5ε Γεθεκβξίνπ
2013, εµέξα Ξέκπηε θαη ώξα 15:00µµ, ε Δπηηξνπή
νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζρεηηθά µε ηελ απνζθξάγηζε θαη µνλνγξαθή θαηά

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
θύιιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνθαθέινπ Α’
(πνθάθεινο ∆ηθαηνινγεηηθώλ
Ππµµεηνρήο) θαη ηνπ πνθαθέινπ Β΄ (πνθάθεινο Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ) ησλ
θαθέισλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ησλ Δπηά (7 ) πνςεθίσλ, θαη ν
Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θήξπμε ηε ιήμε ηεο δεµόζηαο ζπλεδξίαζεο.
ΗΗ. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΦΑΘΔΙΝ «∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ»
Ρελ 6ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 8:00 πµ, ηελ 9ε Γεθεκβξίνπ
2013, εµέξα Γεπηέξα θαη ώξα 08:00πµ, ηελ 10ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ρξίηε
θαη ώξα 08:00πµ, ηελ 16ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Γεπηέξα θαη ώξα 08:00µµ,
ηελ 17ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ρξίηε θαη ώξα 8:00πµ θαη ηελ 18ε Γεθεκβξίνπ
2013, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 8:00 πκ ε
Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε θιεηζηέο
ζπλεδξηάζεηο,
ζηελ αίζνπζα ΚΚΔ ηνπ λένπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ
Αιεμαλδξνύπνιεο, πξνθεηµέλνπ λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππεβιήζεζαλ µε ηνπο ππνθαθέινπο
Γηθαηνινγεηηθώλ
Ππκκεηνρήο από ηνπο επηά (7) ππνςεθίνπο, θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 13, 15
θαη 21 ηεο Ξξνθήξπμεο.
Ξαξόληα ήηαλ ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο, ήηνη:
1. Σξπζνρνίδνπ Γέζπνηλα, αλαπιεξσηήο
Ξξόεδξνο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ
ηαθηηθνύ µέινπο, Ξαπαλησλίνπ Ησάλλε, ν νπνίνο απνπζίαδε ζε όιεο ηηο
ζπλεδξηάζεηο ιόγσ θσιύµαηνο.
2. Ραληαιάθεο Θεκηζηνθιήο, ηαθηηθό µέινο,
3. Γηνβαλάθεο Θεόδσξνο , ηαθηηθό µέινο,
4. Ρδηληδήο Πηακάηηνο ηαθηηθό µέινο.
5. Πέξγεο Ληθόιανο, εθπξόζσπνο ηεο ΔΓΠ∆ΗΡ, ηαθηηθό µέινο
Σξέε Γξαµµαηέα αζθεί ε Θαπνύηζε Πνθία.
Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αθνύ δηαπίζησζε, ζε θάζε ζπλεδξίαζε, ηε λόµηµε
ζπγθξόηεζε θαη ζύγθιηζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ ύπαξμε απαξηίαο, θήξπηηε ηελ
έλαξμε ηεο θιεηζηήο ζπλεδξίαζεο.
Ζ Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνθαθέινπ ησλ
«∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο» ησλ επηά (7) πνςεθίσλ, θαηά ρξνληθή ζεηξά
θαηάζεζεο ζην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαη, αθνύ αθνύζηεθαλ νη
απόςεηο ησλ µειώλ ηεο, πξνέβε ζηηο εμήο νµόθσλεο δηαπηζηώζεηο:

(1) ΣΟΞΟΣΗ Α.Δ.
Μέλη ςποτηθίος:

ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ.

100%

Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηθαλόηεηαο:
- ΡΟΗΘΑΡ Α.Δ.Θ.Ρ.Δ.
Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο εκπεηξίαο γηα ΠΓΗΡ:
-ΓΑΛΡΕΝΙΑΠ ΑΡΔΔ

Μελεηηηήρ:
Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο
Σεκηθήο Κεραληθήο θαη

Δθπξόζσπνο

Αζαλάζηνο

πνςεθίνπ:

Αλαζηαζίνπ

«ΗΔΚ-ΔΟΓΑ-ΔΟΔΛΔΠ-ΚΔΙΔΡΔΠ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ
ΘΑΗ
ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ»

Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»:
Θαηεγνξία 9
«Κεραλνινγηθέο θαη
Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»:

«ΡΔΡΟΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΖ
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΩΛ»

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
Θαηεγνξία 27
«Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο
Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»:
Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο
Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο
Κειέηεο & Έξεπλεο»:
Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο
δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη

«ΗΔΚ-ΔΟΓΑ-ΔΟΔΛΔΠ-ΚΔΙΔΡΔΠ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ»
«ΡΔΡΟΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΖ
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΩΛ»
«ΑΟΡΔΚΗΠ
ΠΚΒΝΙΝΗ
ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ
ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ
ΒΑΪΛΑΙΖΠ ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ
«ΑΟΡΔΚΗΠ
ΠΚΒΝΙΝΗ
ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ
ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ

Γηαρείξηζεο δαηηθώλ
Ξόξσλ»:
Γηλούμενερ επγοληπηικέρ

ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ.

εηαιπείερ πος θα
καηαζκεςή:

Γεινύκελε εηαηξεία παξνρήο ηερληθήο &
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο:
-Vauche S.A.
-SCT Sorain Cecchini Tecno S.r.I.

Γηλούμενερ εηαιπείερ πος

ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ.

θα αναλάβοςν ηη

Γεινύκελε εηαηξεία παξνρήο ηερληθήο &
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο:
-Vauche S.A.
-Pontina Ambiente S.r.I.
-SCT Sorain Cecchini Tecno S.r.I.

αναλάβοςν ηην

ζςνηήπηζη, ηεσνική
διασείπιζη και λειηοςπγία:

100%

100%

Ζ Δπηηξνπή, µεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ππνθαθέινπ ησλ ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ηνπ πξώηνπ, θαηά ρξνληθή
ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νµόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη
επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόµελό ηνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο
θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε, ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή, επαγγειµαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ
πνςεθίνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 13.

(2) ΔΝΩΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – ENVITEC
A.E.

Μέλη ςποτηθίος:

ARCHIRODON GROUP

40 %

NV
INTRAKAT

40 %

ENVITEC AE

20 %

Δθπξόζσπνο

Ξέηξνο Πνπξέηεο

πνςεθίνπ:
Μελεηηηήρ:

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο

ΠΡΑΚΔΙΝΠ ΘΟΗΑΘΝΠ

Σεκηθήο Κεραληθήο θαη
Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»:
Θαηεγνξία 9

ΔΟΑΠΚΝΠ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΔΞΔ -

«Κεραλνινγηθέο θαη

Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ.

Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 27

NAMA ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΔΔ –

«Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»:

Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ.

Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο

ΩΚ ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ Δ.Δ. - Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ

Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»:

Δ.Δ.

Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο

ΛΑΚΑ

Κειέηεο»:

ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ ΑΔ - Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ.

Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο

ΛΑΚΑ

Κειέηεο & Έξεπλεο»:

ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ ΑΔ - Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ

Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο

ΛΑΚΑ

δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη

ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ ΑΔ - Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ.

ΠΚΒΝΙΝΗ
ΠΚΒΝΙΝΗ
ΠΚΒΝΙΝΗ

ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ
ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ
ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ

&
&
&

Γηαρείξηζεο δαηηθώλ
Ξόξσλ»:
Γηλούμενερ επγοληπηικέρ

ARCHIRODON GROUP N.V.

40%

εηαιπείερ πος θα

INTRAKAT

40%

αναλάβοςν ηην

ENVITEC AE

20%

Γηλούμενερ εηαιπείερ πος

ARCHIRODON GROUP N.V.

40%

θα αναλάβοςν ηη

INTRAKAT

40%

ζςνηήπηζη, ηεσνική

ENVITEC AE

20%

καηαζκεςή:

διασείπιζη και λειηοςπγία:
Ζ Δπηηξνπή, µεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ππνθαθέινπ ησλ ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ηνπ δεύηεξνπ, θαηά ρξνληθή
ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νµόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη
επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόµελό ηνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο
θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε, ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή, επαγγειµαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ
πνςεθίνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 13.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
(3) ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Β.Δ.Σ.Δ.

Μέλη ςποτηθίος:

ΡΔΟΛΑ

ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ

100%

Α.Β.Δ.Ρ.Δ.
Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο εκπεηξίαο γηα ΠΓΗΡ:
-ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.

Δθπξόζσπνο

Δκκαλνπήι

πνςεθίνπ:

Καξαγθνπδάθεο

Κειεηεηήο:
Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο Σεκηθήο

ΑΓΖΡΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

Κεραληθήο θαη Σεκηθώλ
Δγθαηαζηάζεσλ»:
Θαηεγνξία 9 «Κεραλνινγηθέο

ΘΗΩΛ ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ Α.Δ.

θαη Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 27 «Ξεξηβαιινληηθέο

ΓΑΒΑΙΑΘΖ ΔΓΔΛΗΑ

Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο

ΘΗΩΛ ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ Α.Δ.

Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»:
Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο

ΘΗΩΛ ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ Α.Δ.

Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο

ΞΑΞΑΓΑΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

Κειέηεο & Έξεπλεο»:
Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο

ΔΚΒΖΠ Α.Δ.

δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη
Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ»:
Γηλούμενερ επγοληπηικέρ

ΡΔΟΛΑ

εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν

Α.Β.Δ.Ρ.Δ.

ηην καηαζκεςή:

Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο:
-ΡΔΟΛΑ Α.Δ.

Γηλούμενερ εηαιπείερ πος θα

ΡΔΟΛΑ

αναλάβοςν ηη ζςνηήπηζη,

Α.Β.Δ.Ρ.Δ.

ηεσνική διασείπιζη και

Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο:
-EUROPOWER S.p.a.

λειηοςπγία:

ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ

ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ

100%

ηερληθήο

&

100%

ηερληθήο

Ζ Δπηηξνπή, µεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ππνθαθέινπ ησλ ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ηνπ ηξίηνπ, θαηά ρξνληθή ζεηξά

&

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νµόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη
επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόµελό ηνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο
θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε, ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή, επαγγειµαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ
πνςεθίνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 13.

(4) ΔΝΩΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΜΔΟΓΔΙΟ Α.Δ. – J&P ΑΒΑΞ Α.Δ.

Μέλη ςποτηθίος:

ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.

50 %

J&P ΑΒΑΜ Α.Δ.

50 %

Δθπξόζσπνο

Κηηδάιεο

πνςεθίνπ:

Θσζηαληίλνο

Μελεηηηήρ:
Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο
Σεκηθήο Κεραληθήο θαη

ΠΞΟΗΓΩΛ ΘΝΘΘΗΛΝΠ

Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»:
Θαηεγνξία 9
«Κεραλνινγηθέο θαη

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ

Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 27

ΔΙΔΛΖ ΘΔΣΑΓΗΑ

«Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο
Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»:
Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο
Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο
Κειέηεο & Έξεπλεο»:

DELCO Δ.Ξ.Δ. - Λ. Γειεγηαλλίδεο & Πηα
Δηαηξεία Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Κειεηώλ ΔΞΔ
Η. ΕΑΣΑΟΩΦ & ΠΛ/ΡΔΠ ΔΔ ΓΟΝΚΝΛ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ
ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΟΖΡΠΩΡΑΘΖΠ

Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο

Η. ΕΑΣΑΟΩΦ & ΠΛ/ΡΔΠ ΔΔ ΓΟΝΚΝΛ -

δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη

ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ

Γηαρείξηζεο δαηηθώλ
Ξόξσλ»:
Γηλούμενερ επγοληπηικέρ

ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ ΑΔ

50%

εηαιπείερ πος θα

J&P ΑΒΑΜ ΑΔ

50%

αναλάβοςν ηην

Γεινύκελε εηαηξεία παξνρήο ηερληθήο &

καηαζκεςή:

επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο:
-MASIAS RECYCLING S.L.

Γηλούμενερ εηαιπείερ πος

ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ ΑΔ

50%

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
θα αναλάβοςν ηη

ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ

50%

ζςνηήπηζη, ηεσνική
διασείπιζη και λειηοςπγία:
Ζ Δπηηξνπή, µεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ππνθαθέινπ ησλ ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ηνπ ηέηαξηνπ, θαηά ρξνληθή
ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νµόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη
επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόµελό ηνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο
θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε, ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή, επαγγειµαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ
πνςεθίνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 13.

(5) EΝΩΗ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΔΡΔΣΒΟ Α.Δ. – ΓΟΜΟΠΟΡΣ Α.Δ.

Μέλη ςποτηθίος:

ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ.

98%

ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ.

2%

Γεινύκελεο

εηαηξείεο

παξνρήο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο

ηθαλόηεηαο:
-ΘΙΔΑΟΣΝΠ Γ. ΟΝΡΠΖΠ Α.Δ
-ΔΡΒΝ Α.Δ.
Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο εκπεηξίαο γηα ΠΓΗΡ:
-ΘΙΔΑΟΣΝΠ Γ. ΟΝΡΠΖΠ Α.Δ.

Μελεηηηήρ:

Δθπξόζσπνο

Γεώξγηνο

πνςεθίνπ:

Οσκνζηόο

ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ

Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο
Σεκηθήο Κεραληθήο θαη
Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»:
Θαηεγνξία 9 «Κεραλνινγηθέο ΘΩΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΑΛΗΩΡΖΠ
θαη Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 27

ΘΩΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΑΛΗΩΡΖΠ

«Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο

ΔΙΔΛΖ ΡΠΝΘΑΙΑ - ΓΟΔΡΡΑ

Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»:
Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο

ΙΗΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΞΔ

Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο

ΙΗΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΞΔ

Κειέηεο & Έξεπλεο»:
Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο

ΠΠΡΑΠ Α.Δ. ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη
Γηαρείξηζεο δαηηθώλ
Ξόξσλ»:
Γηλούμενερ επγοληπηικέρ

ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ.

50 %

εηαιπείερ πος θα

ΘΙΔΑΟΣΝΠ

αναλάβοςν ηην

Α.Δ.

καηαζκεςή:

Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηερληθήο &
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο:
-Farmatic Anlagenbau GmbH
-Waste Treatment Technologies B.V.
-VECOPLAN AG

Γηλούμενερ εηαιπείερ πος

ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ.

θα αναλάβοςν ηη

ΘΙΔΑΟΣΝΠ

ζςνηήπηζη, ηεσνική

Α.Δ.

διασείπιζη και λειηοςπγία:

Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηερληθήο &
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο:
-Haase Environmental Consulting GmbH

Γ.

ΟΝΡΠΖΠ

50 %

50 %
Γ.

ΟΝΡΠΖΠ

50 %

Ζ Δπηηξνπή, µεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ππνθαθέινπ ησλ ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ηνπ πέµπηνπ, θαηά ρξνληθή
ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νµόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη
επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόµελό ηνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο
θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε, ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή, επαγγειµαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ
πνςεθίνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 13.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
(6) ΔΝΩΗ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΜΔΣΚΑ Α.Δ. - Υπ. Γ. Κυνζηανηινίδηρ Α.Δ.

Μέλη ςποτηθίος:

ΚΔΡΘΑ Α.Δ.

90 %

Σξ. Γ. Θσλζηαληηλίδεο Α.Δ.

10 %

Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο εκπεηξίαο γηα ΠΓΗΡ:
- Aguas de Portugal International S.A.

Δθπξόζσπνο πνςεθίνπ:

Ξαπαλησλίνπ
Αληώληνο

Μελεηηηήρ:
Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο Σεκηθήο
Κεραληθήο θαη Σεκηθώλ
Δγθαηαζηάζεσλ»:
Θαηεγνξία 9 «Κεραλνινγηθέο
θαη Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»:

ΔΞΔΚ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ
Α.Δ.
ΠΑΚΑΟΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

Θαηεγνξία 27 «Ξεξηβαιινληηθέο

ΔΞΔΚ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ

Κειέηεο»:

Α.Δ.

Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο
Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»:
Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο
Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο
Κειέηεο & Έξεπλεο»:

ΒΙΑΣΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
CONCEPT ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣ/ΘΝΗ ΔΞΔ
CONCEPT ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣ/ΘΝΗ ΔΞΔ

Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο
δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη

ΑΘ. ΡΕΑΘΝΞΝΙΝΠ & ΠΗΑ ΔΔ

Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ»:
Γηλούμενερ επγοληπηικέρ

ΚΔΡΘΑ Α.Δ.

75%

εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν

Σξ. Γ. Θσλζηαληηλίδεο Α.Δ.

10%

ηην καηαζκεςή:

EFACEC Engenharia e Sistemas

15%

S.A.
Γηλούμενερ εηαιπείερ πος θα

ΚΔΡΘΑ Α.Δ.

75%

αναλάβοςν ηη ζςνηήπηζη,

Σξ. Γ. Θσλζηαληηλίδεο Α.Δ.

10%

ηεσνική διασείπιζη και

Aguas de Portugal International

15%

λειηοςπγία:

S.A.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
Ζ Δπηηξνπή, κεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ππνθαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο ηνπ έθηνπ, θαηά ρξνληθή ζεηξά
θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νκόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη
επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο
θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ
πνςεθίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13.

(7) ΔΝΩΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΑΚΣΩΡ ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ Α.Δ.- ΗΛΔΚΣΩΡ Α.Δ.
Μέλη ςποτηθίος:

ΑΘΡΩΟ

50%

ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.
ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ.

50%

Γεινύκελεο
εηαηξείεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο:
-ΔΙΙΑΘΡΩΟ Α.Δ.

παξνρήο

Δθπξόζσπνο

Ιεσλίδαο

πνςεθίνπ:

Κπόκπνιαο

Μελεηηηήρ:
Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο
Σεκηθήο Κεραληθήο θαη

INTEGER ANΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΚΔΙΔΡΩΛ

Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»:
Θαηεγνξία 9

ΠΡΟΑΒΝΓΖΚΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

«Κεραλνινγηθέο θαη
Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»:
Θαηεγνξία 27

INTEGER ANΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

«Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»:

ΚΔΙΔΡΩΛ

Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο

ΙΓΘΗΑΟΖ ΛΗΝΒΖ - ΦΩΡΔΗΛΖ

Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»:
Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο

ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ

Κειέηεο»:

ΑΔ

Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο

ΝΚΗΘΟΝΛ ΘΑΞΑ ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ ΑΛΩΛΚΖ

Κειέηεο & Έξεπλεο»:

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο

INTEGER ANΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη

ΚΔΙΔΡΩΛ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
Γηαρείξηζεο δαηηθώλ
Ξόξσλ»:
Γηλούμενερ επγοληπηικέρ
εηαιπείερ πος θα

ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ.

100%

καηαζκεςή:

Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηερληθήο &
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο:
-ΔΙΙΑΘΡΩΟ Α.Δ.

Γηλούμενερ εηαιπείερ πος

ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ.

αναλάβοςν ηην

θα αναλάβοςν ηη
ζςνηήπηζη, ηεσνική
διασείπιζη και λειηοςπγία:

100%

Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηερληθήο &
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο:
-ΔΙΙΑΘΡΩΟ Α.Δ.

Ζ Δπηηξνπή, κεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ππνθαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο ηνπ έβδνκνπ, θαηά ρξνληθή
ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νκόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη
επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο
θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ
πνςεθίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13.
Ιαµβαλνµέλσλ ππ’ όςηλ όισλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
ηα πνξίζµαηα, όισλ ησλ πξνεγνύµελσλ θιεηζηώλ ζπλεδξηάζεσλ, νµόθσλα
απνθαζίδεη όηη:
Η. Νη πνθάθεινη ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο όισλ ησλ ππνςεθίσλ, ήηνη ησλ:
(1) ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ.
(2) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : ARCHIRODON GROUP N.V.–INTRAKAT–ENVITEC A.E.
(3) ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ.
(4) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. – ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.
(5) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ : ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ.
(6) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ : ΚΔΡΘΑ ΑΔ – Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ.
(7) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. – ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ.
είλαη επαξθείο σο πξνο ην πεξηερόµελν θαη θαιύπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο
όζνλ αθνξά ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή ηθαλόηεηα, επαγγειµαηηθή επάξθεηα θαη
ηερληθή ηθαλόηεηα ησλ σο άλσ πνςεθίσλ, ζύµθσλα µε ηα άξζξα 13 θαη 15 ηεο
Ξξνθήξπμεο.
Ρελ 16ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Γεπηέξα θαη ώξα 15:00 µµ ε Δπηηξνπή
νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζρεηηθά µε ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππεβιήζεζαλ µε ηνπο
ππνθαθέινπο ∆ηθαηνινγεηηθώλ
Ππµµεηνρήο ησλ πνςήθησλ, θαη’ εθαξµνγή ησλ άξζξσλ 13, 15 θαη 21 ηεο
Ξξνθήξπμεο θαη ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θήξπμε ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
ελεµέξσζε ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο, όηη ζα αθνινπζήζεη γξαπηή πξόζθιεζή ηνπο
γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζε ηεο επόµελεο θιεηζηήο ζπλεδξίαζεο ζρεηηθά µε ηνλ
έιεγρν, αμηνιόγεζε θαη βαζµνιόγεζε ησλ πνθαθέισλ ησλ «Νπζηαζηηθώλ
Ξξνζόλησλ» ησλ πνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ
νη πνθάθεινη «∆ηθαηνινγεηηθώλ
Ππµµεηνρήο» θξίζεθαλ όηη είλαη επαξθείο θαη θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο
Ξξνθήξπμεο, θαη’ εθαξµνγή ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηεο Ξξνθήξπμεο.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
ΗΗΗ.
ΔΙΔΓΣΝΠ,
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ
ΝΠΗΑΠΡΗΘΩΛ ΞΟΝΠΝΛΡΩΛ

ΘΑΗ

ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖ

ΞΝΦΑΘΔΙΩΛ

Ρελ 17ε
Γεθεκβξίνπ
2013, εµέξα Ρξίηε θαη ώξα 8:00 πµ θαη
ηελ 18 ε
Γεθεκβξίνπ 2014, εµέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 8:00 πµ, ζπλήιζε ε Δπηηξνπή ζε
δηαδνρηθέο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο, ζηελ θιεηζηή αίζνπζα αίζνπζα ΚΚΔ ηνπ λένπ
θνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, πξνθεηµέλνπ λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν,
αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ πνθαθέισλ ησλ «Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ»
ησλ πνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη πνθάθεινη «∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο»
θξίζεθαλ όηη είλαη επαξθείο θαη θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη’
εθαξµνγή ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηεο Ξξνθήξπμεο, ζύµθσλα µε ηα πξνβιεπόµελα
από ην άξζξν 21.3 ηεο Ξξνθήξπμεο.
Ξαξόληα ήηαλ ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο, ήηνη:
1. Σξπζνρνΐδνπ Γέζπνηλα, αλαπιεξσηήο
Ξξόεδξνο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ
ηαθηηθνύ µέινπο, Ξαπαλησλίνπ Ησάλλε, ν νπνίνο απνπζίαδε ζε όιεο ηηο
ζπλεδξηάζεηο ιόγν θσιύµαηνο.
2. Ραληαιάθεο Θεκηζηνθιήο, ηαθηηθό µέινο.
3. Γηνβαλάθεο Θεόδσξνο , ηαθηηθό µέινο.
4. Ρδηληδήο Πηακάηηνο ηαθηηθό µέινο.
5. Πέξγεο Ληθόιανο ηαθηηθό µέινο, εθπξόζσπνο ηεο ΔΓΠ∆ΗΡ
Ξαξνύζα ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ θαη ε Γξαµµαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Θαπνύηζε Πνθία.
Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αθνύ δηαπίζησλε, ζε θάζε ζπλεδξίαζε, ηε λόµηµε
ζπγθξόηεζε θαη ζύγθιηζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ ύπαξμε απαξηίαο, θήξπηηε ηελ
έλαξμε ηεο θιεηζηήο ζπλεδξίαζεο.
Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζηνλ έιεγρν, αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ πνθαθέισλ
ησλ «Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ» ησλ πνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη πνθάθεινη
«∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο» θξίζεθαλ όηη είλαη επαξθείο θαη θαιύπηνπλ ηηο
απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο, ήηνη ησλ:
1. ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ.
2. EΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : ARCHIRODON GROUP N.V.–INTRAKAT–ENVITEC A.E.
3. ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ.
4. ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. – ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.
5. ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ : ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ.
6. ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ : ΚΔΡΘΑ ΑΔ – Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ.
7. ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. – ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ.
Δηδηθόηεξα:

Τποκπιηήπιο Α1 (ζύµθυνα µε ηο άπθπο 17.1.1 ηηρ Πποκήπςξηρ)

Α1

Κέζνο όξνο ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πνςεθίνπ

Βαζκνί

10.000.000 €< Ίδηα Θεθάιαηα πνςεθίνπ ≤ 20.000.000 €

5

20.000.000 € < Ίδηα Θεθάιαηα πνςεθίνπ ≤ 40.000.000 €

7,5

Ίδηα Θεθάιαηα πνςεθίνπ > 40.000.000 €

10

1) Ν πνςήθηνο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο
Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 49,2 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο
2) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT –
ENVITEC A.E. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 138,9 εθαηνκκύξηα,
νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
3) Ν πνςήθηνο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ Δπξώ 364 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.
4) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. – ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. . έρεη
κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 167,4 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.
5) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. έρεη
κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 32,6 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 7,5 βαζκνύο.
6) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ ΑΔ – Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ
Α.Δ. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 274,2 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.
7) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ
Α.Δ. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 131,8 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.

Τποκπιηήπιο Α2 (ζύµθυνα µε ηο άπθπο 17.1.2 ηηρ Πποκήπςξηρ)

Α2

Αζξνηζηηθόο Κέζνο Όξνο Θύθινπ εξγαζηώλ ησλ
εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα
αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ
10.000.000 ≤ Αζξνηζηηθόο Κ.Ν. Θύθινπ εξγαζηώλ
εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ ≤ 20.000.000 €
20.000.000 € < Αζξνηζηηθόο Κ.Ν. Θύθινπ εξγαζηώλ
εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ ≤ 40.000.000 €
Αζξνηζηηθόο Κ.Ν. Θύθινπ εξγαζηώλ εξγνιεπηηθώλ
εηαηξεηώλ > 40.000.000 €

Βαζκνί
10
12,5
15

1) Ν πνςήθηνο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. δειώλεη Αζξνηζηηθό
Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ εξγνιεπηηθώλ
εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Δπξώ
72,8 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15
βαζκνύο.
2) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT –
ENVITEC A.E. δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα
αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Δπξώ 767,7 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο.
3) Ν πνςήθηνο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν
Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ
έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Δπξώ 72,9
εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
4) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. – ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. δειώλεη
Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ
εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ
Έξγνπ Δπξώ 380,4 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην
κε 15 βαζκνύο.
5) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ δειώλεη
Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ
εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ
Έξγνπ Δπξώ 26,6 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην
κε 12,5 βαζκνύο.
6) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ ΑΔ – Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ
Α.Δ. δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία,
ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή
ηνπ Έξγνπ Δπξώ 1,03 δηζεθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο.
7) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ
Α.Δ. δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία,
ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή
ηνπ Έξγνπ Δπξώ 1,43 δηζεθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο.

Τποκπιηήπιο Β1 (ζύµθυνα µε ηο άπθπο 17.2.1 ηηρ Πποκήπςξηρ)

Β1

Δκπεηξία
Βαζκνί
πνςεθίνπ ζηε
ζύλαςε ή/θαη
πινπνίεζε
ζπκβάζεσλ ζε
10.000.000 € 20.000.000 €
Ππλνιηθή
Έξγα ΠΓΗΡ ή
≤ Ππλνιηθή
‹ Ππλνιηθή
θαηαζθεπαζηη
Έξγα
θαηαζθεπαζηη θαηαζθεπαζηη
θή αμία
Ξαξαρώξεζεο ή
θή αμία
θή αμία
ζπκβάζεσλ
>
Έξγα
ζπκβάζεσλ ≤ ζπκβάζεσλ ≤
40.000.000 €
Καθξνρξόληαο
20.000.000 € 40.000.000 €
Κίζζσζεο κε
Αλάιεςε Έξγνπ
Έξγα
Ξαξαρώξεζεο ή
Έξγα ΠΓΗΡ ή Έξγα
10
15
20
Καθξνρξόληαο
Κίζζσζεο κε
Αλάιεςε Έξγνπ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
1) Ν πνςήθηνο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε
γηα κία (1) ζύκβαζε έξγνπ ΠΓΗΡ ηεο ΡΟΗΘΑΡ ΑΔΘΡΔ, ε νπνία έρεη νινθιεξσζεί
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο Δπξώ 16,8 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο, όπσο δειώλεηαη θαη ζην ΑΟ. ΚΑΔ
9026/01ΛΡ/Β/86/73(02) Ξξαθηηθό ηνπ Γ.Π. ηεο ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. ηεο 29εο
Λνεκβξίνπ 2013, θαζώο θαη όπσο δειώλεηαη θαη ζην Ξξαθηηθό ηνπ Γ.Π. ηεο
ΓΑΛΡΕΝΙΑΠ ΑΡΔΔ ηεο 27εο Λνεκβξίνπ 2013, θάλεη ρξήζε ηεο «… ηετνικής
και επαγγελμαηικής ικανόηηηας…» ηεο εηαηξείαο ΓΑΛΡΕΝΙΑΠ ΑΡΔΔ
ζηνλ ηνκέα ηεο εκπεηξίαο «… ζηη ζύναυη και σλοποίηζη ζσμβάζεφν ζε
έργα ΣΔΙΤ…».
Δπηπξόζζεηα, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ έμη (6) ζπκβάζεηο
έξγσλ ΠΓΗΡ ηεο εηαηξείαο SCT Srl (Sorain Cecchini Tecno Srl), νη νπνίεο δελ
γίλνληαη δεθηέο θαη δελ αμηνινγνύληαη, γηαηί ε ελ ιόγσ εηαηξεία δελ
εκθαλίδεηαη λα παξέρεη ππνζηήξημε θαη εκπεηξία ζηε ζύλαςε θαη πινπνίεζε
ζπκβάζεσλ
ζε
έξγα
ΠΓΗΡ,
θαζόζνλ
ζύκθσλα
κε
ην
ΑΟ.
ΚΑΔ
9026/01ΛΡ/Β/86/73(02) Ξξαθηηθό ηνπ Γ.Π. ηεο ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. ηεο 29 εο Λνεκβξίνπ
2013 ε SCT Srl «…ζα δηαζέζεη ζηνλ Υπνςήθην ηελ απαηηνύκελε ηερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα θαη εκπεηξία ζηελ καηαζκεσή Μνλάδαο Επεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ…», αιιά θαη «…ζα δηαζέζεη ζηνλ Υπνςήθην ηελ απαηηνύκελε ηερληθή
θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα θαη εκπεηξία ζηε λειηοσργία θαη ζσνηήρηζη
Μνλάδαο Επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ…», γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ην
Ξξαθηηθό ηνπ Γ.Π. ηεο SCT Srl (Sorain Cecchini Tecno Srl) ηεο 12εο Λνεκβξίνπ
2013 όπνπ αλαθέξεηαη όηη «… ε εηαηξεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. δήηεζε ηελ ηερληθή θαη
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο SCT Sorain
Cecchini Tecno Srl γηα ηελ καηαζκεσή, ηε ζσνηήρηζη θαη ηε διατείριζη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ ζρεηηθώλ ζηεξεώλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ...»
γηα ηα νπνία θαη απνθάζηζε δεζκεπηηθά
2) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ: ARCHIRODON GROUP N.V.–INTRAKAT–
ENVITEC A.E. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα δπν (2) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο
θαη κία (1) ζύκβαζε Καθξνρξόληαο Κίζζσζεο κε Αλάιεςε Έξγνπ, νη νπνίεο
πινπνηνύληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή αλαινγεί
ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία – Δπξώ 277,2 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην
παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ δύν (2) ζπκβάζεηο
απηνρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ ζε αηνιηθά πάξθα, «ΑΗΝΙΗΘΑ ΞΑΟΘΑ ΚΝΗΟΩΛ
Α.Δ.» θαη «ENVITEC ΑΛΑΛΔΩΠΗΚΔΠ Α.Δ.», νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο
έξγσλ παξαρώξεζεο, ΠΓΗΡ ή Καθξνρξόληαο Κίζζσζεο κε Αλάιεςε Έξγνπ,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη επηπιένλ βξίζθνληαη εθηόο ηεο
ηειεπηαίαο πεληαεηίαο θαη ζπλεπώο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη δελ αμηνινγνύληαη.
3) Ν πνςήθηνο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηξείο
(3) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο, νη νπνίεο πινπνηνύληαη ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή αλαινγεί ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία – Δπξώ
1,1 δηζεθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20
βαζκνύο.
4) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ J&P ΑΒΑΜ
Α.Δ. – ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.
πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα επηά (7) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο, νη νπνίεο
πινπνηνύληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή
αλαινγεί ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία – Δπξώ 1,3 δηζεθαηνκκύξηα, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ κία (1)
ζύκβαζε έξγνπ παξαρώξεζεο, «ΚΔΙΔΡΖ, ΘΑΡΑΠΘΔΖ, ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ
ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΑΦΑΙΑΡΩΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΛΔΟΝ ΠΡΝ
ΡΚΖΚΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΑΡΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΞΑΦΝ», ε νπνία δελ
εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ παξαρώξεζεο, ΠΓΗΡ ή Καθξνρξόληαο
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Κίζζσζεο κε Αλάιεςε Έξγνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη
ζπλεπώο δελ γίλεηαη δεθηή θαη δελ αμηνινγείηαη.
5) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ
πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα δύν (2) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο, νη νπνίεο
πινπνηνύληαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή αλαινγεί ζηελ
ππνςήθηα εηαηξεία – Δπξώ 10,4 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ δύν (2)
ζπκβάζεηο, κία γηα ην έξγν «ΚΔΙΔΡΖ-ΘΑΡΑΠΘΔΖ-ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ &
ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΞΝΓΔΗΝ ΠΡΑΘΚΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ ΠΡΝ ΗΠΡΝΟΗΘΝ
ΘΔΛΡΟΝ-ΞΙΑΡΔΗΑ ΔΡΔΟΞΖΠ-ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ/ΚΑΟΝΠΗ» θαη κία
γηα ην έξγν «ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΘΑΡΑΟΘΡΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ
ΘΡΖΟΗΝ ΡΖΠ ΣΔΛ ΠΡΖΛ ΝΓΝ ΑΚΔΟΗΘΖΠ 11, ΑΘΖΛΑ/ΑΘΖΛΑ», νη νπνίεο είλαη
θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 4,4 θαη 3,8 εθαηνκκύξηα αληίζηνηρα, δειαδή
κηθξόηεξεο αμίαο από ην ειάρηζην όξην ησλ Δπξώ 10 εθαηνκκύξησλ πνπ ζέηεη
ε πξνθήξπμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17.2.1(i), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή
θαη λα αμηνινγεζεί ε θάζε επηθαινύκελε ζύκβαζε.
6) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ ΑΔ – Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ
Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα έληεθα (11) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο, νη
νπνίεο πινπνηνύληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή
αλαινγεί ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία – Δπξώ 590,9 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο.
7) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ
Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα επηά ( 7) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο, νη
νπνίεο πινπνηνύληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή
αλαινγεί ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία – Δπξώ 1,3 δηζεθαηνκκύξηα, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο.
πνθξηηήξην Β2 (ζύµθσλα µε ην άξζξν 17.2.2 ηεο Ξξνθήξπμεο)

Δκπεηξία Δξγαζηώλ ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ
δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ ζε Βαζκνί
θαηαζθεπή Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ.
12.000.000 € ≤ ζπλνιηθή θαηαζθεπαζηηθή αμία έξγσλ ΚΔΑ ≤
25.000.000 €
Β2
25.000.000 € ‹ ζπλνιηθή θαηαζθεπαζηηθή αμία έξγσλ ΚΔΑ ≤
50.000.000 €
Ππλνιηθή θαηαζθεπαζηηθή αμία έξγσλ ΚΔΑ > 50.000.000 €

10
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20

1) Ν πνςήθηνο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε
γηα ηελ θαηαζθεπή επηά (7) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ ζπλνιηθήο
θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 95,2 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί ην
2009, ην 2010, ην 2011 θαη ην 2012, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηα έξγα
«ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΚΒΔ ΠΡΝ FOS SUR MER» θαη «ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΚΝΛΑΓΑΠ
ΚΒΔ ΝΗΘΗΑΘΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ ΞΟΝ ΡΖΠ ΚΔΘΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ», ηα νπνία δελ
αθνξνύλ θαηαζθεπή Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηα
απαηηνύκελα ηεο παξαγξάθνπ 17.2.2 ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη ζπλεπώο δελ γίλνληαη
δεθηά θαη δελ αμηνινγνύληαη.
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2) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT –
ENVITEC A.E. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή δύν (2) Κνλάδσλ
Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 113,4
εθαηνκκύξηα, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί ην 2009, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην
παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ ην έξγν
«ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΑΔΟΗΩΛ ΔΘΞΝΚΞΩΛ ΚΝΛΑΓΑΠ ΘΝΚΞΝΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ
ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΠΡΑ Α.
ΙΗΝΠΗΑ», ην νπνίν δελ αθνξά ζε θαηαζθεπή Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα ηεο παξαγξάθνπ 17.2.2 ηεο
Ξξνθήξπμεο, θαη ζπλεπώο δελ γίλεηαη δεθηό θαη δελ αμηνινγείηαη.
3) Ν πνςήθηνο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ
θαηαζθεπή
κίαο
(1)
Κνλάδαο
Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ
ζπλνιηθήο
θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 32 εθαηνκκύξηα, ε νπνία έρεη νινθιεξσζεί ην 2010,
νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο.
4) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ J&P ΑΒΑΜ
Α.Δ. – ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.
πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή πέληε (5) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 39,5 εθαηνκκύξηα, νη νπνίεο
έρνπλ νινθιεξσζεί ην 2009, ην 2011 θαη 2012, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην
παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ ην έξγν «ΔΟΓΑ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΣΩΟΝ ΓΗΑΘΔΠΖΠ
ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΩΛ ΞΔΟΑ ΓΑΙΖΛΩΛ», ην νπνίν δελ αθνξά ζε θαηαζθεπή
Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα ηεο
παξαγξάθνπ 17.2.2 ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη ζπλεπώο δελ γίλεηαη δεθηό θαη
δελ αμηνινγείηαη.
Δπηπιένλ, πξνζθνκίδεη έλα (1) έξγν ηεο MASIAS RECYCLING S.L., κε ηίηιν
«ΚΝΛΑΓΑ RDF ΘΑΗ ΔΙΑΦΟΩΛ ΙΗΘΩΛ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ» ην νπνίν είλαη
δπλακηθόηεηαο 20.000 ηόλσλ θαη’ έηνο, δειαδή κηθξόηεξεο δπλακηθόηεηαο
από ην ειάρηζην όξην ησλ 50.000 ηόλσλ θαη’ έηνο πνπ ζέηεη ε πξνθήξπμε,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 17.2.2(i), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή θαη λα
αμηνινγεζεί ε θάζε επηθαινύκελε ζύκβαζε θαη ζπλεπώο δελ γίλεηαη δεθηό
θαη δελ αμηνινγείηαη.
5) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ.
πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή πέληε (5) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 47,6 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία
έρνπλ νινθιεξσζεί ην 2010, ην 2012 θαη ην 2013, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην
παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο.
6) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ ΑΔ – Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ
Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηώλ (3) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 14,6 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία
έρνπλ νινθιεξσζεί ην 2011 νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε
10 βαζκνύο.
7) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ
Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηώλ (3) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 29,7 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία
έρνπλ νινθιεξσζεί ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2008 θαη ην 2010, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη
ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο επηθαιείηαη επηπιένλ ην έξγν «ΚΔΙΔΡΖ,
ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖΠ
ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΔΞΑΟΣΗΩΛ ΙΑΟΛΑΘΑΠ – ΑΚΚΝΣΩΠΡΝ – ΙΑΟΛΑΘΑ – ΘΞΟΝΠ»,
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ην νπνίν έρεη ήδε πξνζκεηξεζεί ζην ππό αμηνιόγεζε ππνθξηηήξην θαη ζπλεπώο ην
έξγν απηό δελ γίλεηαη δεθηό, νύηε θαη αμηνινγείηαη.

Τποκπιηήπιο Β3 (ζύµθυνα µε ηο άπθπο 17.2.3 ηηρ Πποκήπςξηρ)

Δκπεηξία ησλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ
ηε ζπληήξεζε, θαη ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ ζε ζπκβάζεηο
Βαζκνί
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ
Β3
50.000 ηνλ/έηνο ≤ δπλακηθόηεηα Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο
10
Απνβιήησλ ≤ 100.000ηνλ/έηνο
100.000 ηνλ/έηνο ≤ δπλακηθόηεηα Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο
17,5
Απνβιήησλ ≤ 150.000ηνλ/έηνο
δπλακηθόηεηα Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ >
25
150.000ηνλ/έηνο
1) Ν πνςήθηνο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε
κε κία (1) ζύκβαζε πνπ έρεη πεξαησζεί θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζηνλ ηνκέα ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζπλνιηθήο
δπλακηθόηεηαο 183.000 ηνλ/έηνο, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην
κε 25 βαζκνύο.
2) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT –
ENVITEC A.E. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε κία (1) ζύκβαζε πνπ έρεη πεξαησζεί θαηά
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ
Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 126.900 ηνλ/έηνο, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 17,5 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο επηθαιείηαη επηπιένλ ην έξγν
«ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ, ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΖΠ
ΡΝ ΔΚΑ - ΘΔΠΖ ΘΑΙΗΠΡΖΟΗ ΑΛΩ ΙΗΝΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ», ην νπνίν αθνξά
ζπλέρεηα/αλαλέσζε ζύκβαζεο γηα ηε Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, πνπ
ηνπ έρεη ήδε πξνζκεηξεζεί ζην ππό αμηνιόγεζε ππνθξηηήξην θαη ζπλεπώο ην
έξγν απηό δελ γίλεηαη δεθηό, νύηε θαη αμηνινγείηαη.
3) Ν πνςήθηνο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε κία
(1) ζύκβαζε πνπ εθηειείηαη θαη βξίζθεηαη ζε ηζρύ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία,
ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ,
ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 165.000 ηνλ/έηνο, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 25 βαζκνύο.
4) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ J&P ΑΒΑΜ
Α.Δ. – ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.
πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε κία (1) ζύκβαζε πνπ έρεη πεξαησζεί θαηά ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία, ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ, ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 75.000 ηνλ/έηνο, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη
ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ ζύκβαζε γηα ην
έξγν «ΚΝΛΑΓΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ. ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΞΝ ΒΟΗΠΘΔΡΑΗ ΠΡΑ ΝΟΗΑ
ΡΖΠ ΒΗ.ΞΔ. ΖΟΑΘΙΔΗΝ, ΞΟΝΠ ΡΝ ΣΡΑ ΞΔΟΑ ΓΑΙΖΛΩΛ ΛΝΚΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ
ΘΟΖΡΖΠ», όκσο ην αληηθείκελν εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηθαινύκελε
ζύκβαζε αθνξά ζηε κεηαθνξά ζηεξεώλ απνβιήησλ από ηελ εγθαηάζηαζε
κεραληθήο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο πξνο ην ΣΡΑ θαη όρη ζηε ιεηηνπξγία
θαη ζπληήξεζε Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν
17.2.3 ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη ζπλεπώο δελ γίλεηαη δεθηό θαη δελ
αμηνινγείηαη.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
5) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ.
πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε κία (1) ζύκβαζε πνπ έρεη πεξαησζεί θαηά ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία, ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ, ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 85.000 ηνλ/έηνο, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη
ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.
6) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ ΑΔ – Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ
Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε νθηώ (8) ζπκβάζεηο πνπ εθηεινύληαη θαη βξίζθνληαη
ζε ηζρύ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 1.324.944
ηνλ/έηνο, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 25 βαζκνύο.
7) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ
Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κία (1) ζύκβαζε πνπ εθηειείηαη θαη βξίζθεηαη ζε ηζρύ
θαη κία (1) αλαλενύκελε ζύκβαζε πνπ επίζεο εθηειείηαη θαη βξίζθεηαη ζε ηζρύ,
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ
Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 282.960 ηνλ/έηνο, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 25 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο επηθαιείηαη ην έξγν «ΚΔΙΔΡΖ
ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ
ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΩΛ ΔΞΑΟΣΗΩΛ ΙΑΟΛΑΘΑΠ-ΑΚΚΝΣΩΠΡΝ», ην νπνίν
αθνξά ζε ζπλέρεηα/αλαλέσζε ζύκβαζεο γηα ηε Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ, πνπ ηνπ έρεη ήδε πξνζκεηξεζεί ζην ππό αμηνιόγεζε ππνθξηηήξην.
Δπηπιένλ, επηθαιείηαη ην έξγν «ΔΞΔΗΓΝΠΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ, ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΡΝ ΔΚΑ - ΑΛΩ ΙΗΝΠΗΑ
ΑΡΡΗΘΖΠ, ην νπνίν δελ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε Κνλάδσλ
Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17.2.3 ηεο Ξξνθήξπμεο.
Ππλεπώο ηα έξγα απηά δελ γίλνληαη δεθηά, νύηε θαη αμηνινγνύληαη.

Τποκπιηήπιο Β4 (ζύµθυνα µε ηο άπθπο 17.2.4. ηηρ Πποκήπςξηρ)

Β4

Δκπεηξία ησλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα
αλαιάβνπλ ηε ζπληήξεζε, θαη ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ
ηνπιάρηζηνλ ζε έλα έξγν ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ δπλακηθόηεηαο
ηνπιάρηζηνλ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) ηόλνπο ζύκκεηθησλ
αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη’ έηνο

Βαζκνί

1 έηνο ≤ Γηάξθεηα ζύκβαζεο < 5 έηε

5

5 έηε ≤ Γηάξθεηα ζύκβαζεο < 10 έηε

7,5

Γηάξθεηα ζύκβαζεο ≥ 10 έηε

10

1) Ν πνςήθηνο ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε κία (1) ζύκβαζε πνπ
εθηεινύληαη θαη βξίζθνληαη ζε ηζρύ, ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, δηάξθεηαο δεθανθηώ (18) εηώλ, νπόηε θαη
βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.
2) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ARCHIRODON GROUP N.V.–INTRAKAT–
ENVITEC A.E. πξνζθνµίδεη βεβαίσζε µε κία (1) ζύµβαζε θαη κία (1) αλαλενύκελε

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
ζύκβαζε, ζηνλ ηνµέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) εηώλ θαη ελόο (1) κελόο πεξίπνπ, νπόηε θαη
βαζµνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην µε 5 βαζµνύο.
3) Ν πνςήθηνο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε κία
(1) ζύκβαζε πνπ έρεη πεξαησζεί θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζηνλ ηνκέα ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, δηάξθεηαο είθνζηελόο (21) εηώλ θαη πέληε (5) κελώλ πεξίπνπ, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.
4) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. - J&P ΑΒΑΜ Α.Δ.
πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε κία (1) ζύκβαζε πνπ έρεη πεξαησζεί θαηά ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία, ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) εηώλ, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 5 βαζκνύο.
Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ ζύκβαζε γηα ην
έξγν «ΚΝΛΑΓΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΞΝ ΒΟΗΠΘΔΡΑΗ ΠΡΑ ΝΟΗΑ
ΡΖΠ ΒΗ.ΞΔ. ΖΟΑΘΙΔΗΝ, ΞΟΝΠ ΡΝ ΣΡΑ ΞΔΟΑ ΓΑΙΖΛΩΛ ΛΝΚΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ
ΘΟΖΡΖΠ», όκσο ην αληηθείκελν εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηθαινύκελε
ζύκβαζε αθνξά ζηε κεηαθνξά ζηεξεώλ απνβιήησλ από ηελ εγθαηάζηαζε
κεραληθήο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο πξνο ην ΣΡΑ θαη όρη ζηε ιεηηνπξγία
θαη ζπληήξεζε Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν
17.2.4 ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη ζπλεπώο δελ γίλεηαη δεθηό θαη δελ
αμηνινγείηαη.

5) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. – ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. –
πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε κία (1) ζύκβαζε πνπ έρεη πεξαησζεί θαηά ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία, ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Απνβιήησλ, δηάξθεηαο δύν (2) εηώλ, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 5 βαζκνύο.
6) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ Α.Δ. - Σξ. Γ. Θσλζηαληηλίδεο
Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε ζύκβαζε πνπ εθηειείηαη θαη βξίζθεηαη ζε ηζρύ, ζηνλ
ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ,
δηάξθεηαο ηξηάληα-πέληε (35) εηώλ, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ
ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.

7) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.- ΖΙΔΘΡΩΟ
Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε κε ζύκβαζε πνπ εθηειείηαη θαη βξίζθεηαη ζε ηζρύ, ζηνλ
ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ,
δηάξθεηαο δέθα (10) εηώλ, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10
βαζκνύο.
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ άζξνηζε ηεο βαζµνινγίαο θάζε
πνςεθίνπ, ζε θάζε ππνθξηηήξην, πξνθεηµέλνπ λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή
βαζµνινγία θαη θαηάηαμε ησλ πνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη πνθάθεινη
«∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο» θξίζεθαλ όηη είλαη επαξθείο θαη θαιύπηνπλ ηηο
απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο. Ζ άζξνηζε απηή απεηθνλίδεηαη ζηνλ Ξίλαθα Θαηάηαμεο
Ξξνεπηιεγέλησλ ζε θζίλνπζα ζεηξά βαζµνιόγεζεο:

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
Πίνακαρ Καηάηαξηρ Πποεπιλεγένηυν
1.ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Β.Δ.Σ.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
20
15
25
10
2.Ένυζη εηαιπιών ΑΚΣΩΡ ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ Α.Δ. ΗΛΔΚΣΩΡ Α.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
20
15
25
10
3. ΣΟΞΟΣΗ Α.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
10
20
25
10
4. Ένυζη πποζώπυν ΜΔΣΚΑ Α.Δ. – Υπ. Γ.
ΚΩΣΑΝΣΙΝΙΓΗ Α.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
20
10
25
10
5. Ένυζη εηαιπιών: ARCHIRODON GROUP N.V.–
INTRAKAT–ENVITEC A.E.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
20
20
17,50
5
6. Ένυζη εηαιπιών J&P ABAΞ Α.Δ. - ΜΔΟΓΔΙΟ Α.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
10
15
20
15
10
5
7. Ένυζη πποζώπυν ΔΡΔΣΒΟ Α.Δ. – ΓΟΜΟΠΟΡΣ Α.Δ.
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3
Β4
7,5
12,5
10
15
10
5

Βαθμολογία
95
Βαθμολογία
95
Βαθμολογία
90
Βαθμολογία
90
Βαθμολογία
87,5
Βαθμολογία
75
Βαθμολογία
60

Πην ζεµείν απηό, ε Δπηηξνπή αθνύ νινθιήξσζε ηνλ έιεγρν, αμηνιόγεζε θαη
βαζµνιόγεζε ηνπ πνθαθέινπ Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ ησλ πνςεθίσλ, ησλ
νπνίσλ νη πνθάθεινη «∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο» θξίζεθαλ όηη είλαη επαξθείο
θαη θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο θαη αθνύ ζπλέηαμε ηνλ Ξίλαθα
Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ θαη ιαµβάλνληαο ππόςε ηνπο όξνπο ηεο Ξξνθήξπμεο,
ηηο ξπζµίζεηο ηνπ Λ. 3389/2005 θαζώο θαη ην Ξ.∆. 60/2007, νµόθσλα εηζεγείηαη
πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα αθόινπζα:
Η. Λα πξνεπηιεγνύλ θαη λα πξνθξηζνύλ ζηελ Β΄ θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ∆ηάινγν (Πηάδην Β.Η) θαη ελ ζπλερεία, λα
ππνβάινπλ ∆εζµεπηηθή Ξξνζθνξά (Πηάδην Β.ΗΗ), ζύµθσλα µε ηα
νξηδόκελα ζην άξζξν 21, παξάγξαθνο 21.4 θαη 21.5 θαη ην άξζξν 24,
παξάγξαθνο 24.1 ηεο Ξξνθήξπμεο, νη θάησζη έμη (6), αλαθεξόκελνη βάζεη
ηεο
θζίλνπζαο
ζεηξάο
βαζκνιόγεζεο
ζηνλ
Ξίλαθα
Θαηάηαμεο
Ξξνεπηιεγέλησλ, πνςήθηνη, δειαδή νη :
(1)ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ.
(2)ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. – ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ.
(3)ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ.
(4)ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ ΚΔΡΘΑ ΑΔ – Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ
(5)EΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT –
ENVITEC A.E.
(6)ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. – ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.
ΗΗ. Λα απνθιεηζζεί ν πνςήθηνο ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ., δεδνµέλνπ όηη ζπγθέληξσζε ηε ραµειόηεξε
βαζµνινγία ζηνλ Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ.
ΗΗΗ. Λα εηζεγεζεί ηα αλσηέξσ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ην άξζξν 21.5
ηεο Ξξνθήξπμεο.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΩΨΟ-ΘΜΟ
Πην ζεµείν απηό θαη ώξα 15:00 µµ, ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θήξπμε ηε ιήμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Πε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ Ξξαθηηθό ην νπνίν ππνγξάθεηαη
από ηνλ Ξξόεδξν, ηα Κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαζώο θαη ηε Γξαµµαηέα ηεο Δπηηξνπήο,
σο αθνινύζσο:
Αιεμαλδξνύπνιε 18 Γεθεκβξίνπ 2013
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ
Ν ΞΟΝΔ∆ΟΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

Σξπζνρνΐδνπ Γέζπνηλα
Αλαπιεξσµαηηθό µέινο ζε
αληηθαηάζηαζε ηνπ
Ξαπαλησλίνπ Ησάλλε

Ραληαιάθεο Θεκηζηνθιήο

Γηνβαλάθεο Θεόδσξνο
Ζ Γξαµµαηέαο
Θαπνύηζε Πνθία

Ρδηληδήο Πηακάηηνο

Πέξγεο Ληθόιανο

