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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335236-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Γαλάτσι: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
2018/S 146-335236

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

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

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Οδός Ωρωπού 156
Γαλάτσι Αττικής
111 46
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννα Κουτσούμπα
Τηλέφωνο:  +30 2107495459/5260
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ikoutsoumpa@eydap.gr 
Φαξ:  +30 2107495550
Κωδικός NUTS: EL303
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eydap.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.eydap.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Υδροδότηση οικισμού Κινέττας - Μεγάρων — Α' φάση: 1) εξωτερικός αγωγός ύδρευσης· 2) κεντρική
δεξαμενή». Εργολαβία: Ε-870

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45231300

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι υδραυλικό.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 016 129.03 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
45232154

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το παρόν έργο εκτείνεται στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τα έργα για την υδροδότηση του οικισμού της Κινέττας, περιλαμβάνουν:
— εξωτερικό αγωγό ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνες, ο οποίος εκκινεί από τον υφιστάμενο τροφοδοτικό αγωγό
D700 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στην περιοχή των Μεγάρων και καταλήγει στη νέα προτεινόμενη δεξαμενή Κινέττας,
στη θέση Πανόραμα, με συνολικό μήκος 15.085 m, εκ των οποίων 15.068 m με διάμετρο D500 και τα τελευταία
17 m με D250, μέσω στένωσης,

— νέα κεντρική δεξαμενή Κινέττας στη θέση Πανόραμα, συνολικής χωρητικότητας 3.000m3 με 2 θαλάμους των

1.500m3,
— θάλαμο δικλείδων, που κατασκευάζεται νοτίως της δεξαμενής,
— συνοδά έργα, στον νέο προτεινόμενο αγωγό DN 500 (διάταξη μείωσης πίεσης PRV και μετρητή παροχής στο
αρχικό τμήμα του αγωγού, δικλείδες απομόνωσης, διατάξεις αερεξαγωγών και διατάξεις εκκένωσης),
— συνοδά έργα στην περιοχή της δεξαμενής: περιμετρική τάφρος μήκους 171,5 m τραπεζοειδούς διατομής
και διάταξη αγωγών, στη θέση της νέας προτεινόμενης δεξαμενής (αγωγοί μεταφοράς / υδροδότησης,
υπερχείλισης, εκκένωσης και υδροληψίας),
— βασικά έργα πρόσβασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, των παραπάνω έργων και αναγκαία έργα
υποδομής, για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 016 129.03 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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
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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:
(Κωδ. MIS (ΟΠΣ) 5003787), Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του ΕΠ "Αττική 2014 –
2020"

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 σε έργα
κατηγορίας υδραυλικών ή 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 σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της 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,
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 23.4 του άρθρου 23 της διακήρυξης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και της
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).
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 Ελλάδα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία-ίες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης.
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:
α) οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ιδία κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα με επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ (750 000,00 EUR) και πάγια, ίσα με εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150 000,00 EUR). Από τα πάγια,
υποχρεωτικά το 30 % πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια) και το 30 % μηχανολογικός
εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Οι δείκτες βιωσιμότητας των
οικονομικών φορέων, όπως βεβαιώνονται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύονται, πρέπει να είναι μεγαλύτεροι
της μονάδας·
β) για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να
καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ. 23.5 του άρθρου 23 της διακήρυξης.
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Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 22.Ε του
άρθρου 22 της διακήρυξης.
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:
α) οι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική και συμπληρωματική τους στελέχωση
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας. Εναλλακτικά,
μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας, με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας και
ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν
αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία ίση με κύκλο εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 8.β του Ν.
3669/2008, όπως ισχύει·
β) για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι
γραμμένοι σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά
της παρ. 23.7.(γ), του άρθρου 23 της διακήρυξης.

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. 1(α), άρθρο 302, Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (140 322,58 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 της
προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 10.7.2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα, να παρατείνει πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014 - 2020»/ Π.Δ.Ε. εξ' ολοκλήρου (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη
από το Ε.Π. 7 016 129,03 EUR χωρίς ΦΠΑ – Κωδ. MIS (ΟΠΣ) 5003787 – Κωδικός εναρίθμου έργου
2017ΕΠ08510058).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης.
Στον Ανάδοχο του έργου δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης:
α) έως 5 % του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), για δαπάνες πρώτων
εγκαταστάσεων, μελέτες και έξοδα κίνησης του έργου·
β) έως 10 % του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), για δαπάνες προμηθειών
υλικών ή μηχανημάτων, που πρόκειται να εγκατασταθούν ή να ενσωματωθούν στο έργο, έναντι ισόποσης
εγγυητικής επιστολής.
Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για λόγους, που δε σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση, για οποιονδήποτε λόγο.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
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III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

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: 10/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00

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: 14/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00

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:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, στα έγγραφα της σύμβασης, στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα: www.eydap.gr.
Όσον αφορά στα σχέδια που συνοδεύουν τα έγγραφα της σύμβασης, η παραλαβή και αναπαραγωγή τους θα
γίνεται από τους ενδιαφερομένους, με δική τους δαπάνη και ευθύνη, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία
Προσυμβατικού Ελέγχου και Δημοπρατήσεων, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,
οδός Ιλισίων και Λαοδικείας 9 Αθήνα, 3ος όροφος, τηλ.: +30 2107495260 / 2107495459, fax: +30 2107495550.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως δώδεκα (12) (29.8.2018) ημέρες, πριν τη λήξη της ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο στις 4.9.2018.
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VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ωρωπού 156
Γαλάτσι Αττικής
111 46
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2102144444/4214
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@eydap.gr 
Φαξ:  +30 2102144159
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eydap.gr

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:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της 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 της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Περισσότερες πληροφορίες περί προδικαστικών προσφυγών, αναφέρονται στην παρ. 4.3 του άρθρου της
διακήρυξης.

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

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/07/2018
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