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ΘΕΜΑ:

Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης)

Σχετ:

Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 15571/20.05.2022 αίτημα οικονομικού φορέα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1Ο:

Στο 22.Δ της διακήρυξης αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας απαιτείται :
δ) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν εκτελέσει από το 2015 έως το 2021 ένα
τουλάχιστον έργο στην κατηγορία «οικοδομικά» ή και περισσότερα, με συνολικό αθροιστικά
προϋπολογισμό δημοπράτησης 2.000.000€ πλέον Φ.Π.Α., καθώς και ένα τουλάχιστον έργο
στην κατηγορία «ηλεκτρομηχανολογικά» ή και περισσότερα, με συνολικό αθροιστικά
προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.000.000€ πλέον Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε:
α) Τα ζητούμενα έργα θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει και περαιωθεί εντός της πενταετίας ή όχι;
β) Τα ζητούμενα έργα θα πρέπει να έχουν ως κύρια κατηγορία τα «οικοδομικά» και τα
«ηλεκτρομηχανολογικά» ή όχι;
γ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει εμπειρία στη κατηγορία «οικοδομικά» και
«ηλεκτρομηχανολογικά» αντίστοιχη με τη ζητούμενη την συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
από έργα όχι απαραίτητα «οικοδομικά» και «ηλεκτρομηχανολογικά», αποδεικνυόμενη από
ανάλογα πιστοποιητικά εμπειρίας, καλύπτει την ως άνω απαίτηση;
δ) σε περίπτωση που ένα έργο έχει ξεκινήσει πριν τη τελευταία πενταετία λαμβάνεται υπόψη
στην εμπειρία η συνολική αξία του έργου ή μόνο αυτή που αναλογεί στην τελευταία
πενταετία;
Ερώτημα 1ο:
α) Τα ζητούμενα έργα θα πρέπει να έχουν περαιωθεί εντός των ετών 2015 έως και 2021.
β) Τα ζητούμενα έργα θα πρέπει να έχουν ως κύρια κατηγορία έργων «οικοδομικά» ή / και
«ηλεκτρομηχανολογικά» στο ζητούμενο προϋπολογισμό δημοπράτησης (2.000.000 € στην
κατηγορία έργων "Οικοδομικά" και 1.000.000 € στην κατηγορία έργων "Ηλεκτρομηχανολογικά").
γ) Σύμφωνα με την παρ. 23.6 του άρθρου 23 της διακήρυξης της εργολαβίας Ε-895, η εμπειρία
στην κατηγορία «οικοδομικά» και «ηλεκτρομηχανολογικά» αποδεικνύεται από κατάλογο
εκτελεσμένων έργων ετών 2015 έως και 2021, ο οποίος συνοδεύεται από πιστοποιητικά
καλής εκτέλεσής τους, σε αυτές τις κατηγορίες. Υπενθυμίζεται ότι τα πιστοποιητικά αυτά
αναφέρουν τον τίτλο της σύμβασης – ονομασία έργου, τον προϋπολογισμό δημοπράτησης
(χωρίς Φ.Π.Α.) και την τελική αξία της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), το χρόνο και τον τόπο
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της
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τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. Στον κατάλογο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται
και ο επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης στην σύμβαση (ποσοστό και είδος
συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας), καθώς και να γίνεται περιγραφή του
αντικειμένου της σύμβασης. Συνεπώς η εμπειρία αποδεικνύεται από εκτελεσμένα έργα, τα
οποία ανήκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες.
δ) Σε περίπτωση που ένα έργο έχει ξεκινήσει πριν το 2015, λαμβάνεται υπόψη στην εμπειρία η
συνολική αξία του έργου, αρκεί να έχει ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2015 – 2021.
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 17514/08.06.2022 αίτημα οικονομικού φορέα
ΕΡΩΤΗΜΑ 1Ο:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Στην προκήρυξη σύμβασης του εν θέματι έργου και συγκεκριμένα στο πεδίο ΙΙ.1.6) αναφέρει:
«Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι»
Πλην όμως στη Διακήρυξη και δη στο πεδίο 15.3. αναφέρεται ότι «η εγγύηση συμμετοχής για
κάθε τμήμα του έργου ……», όπως επίσης και στην παρ. 1 του άρθρου Ε-895-302 302 του
Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης, αναφέρει: «Αν υποβληθεί
προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του / των προσφερόμενου/ων τμήματος/ων».
Παρακαλώ να διευκρινίσετε:
Το εν λόγω έργο υποδιαιρείται σε τμήματα? Σε περίπτωση θετικής απάντησης (ναι) να
διευκρινιστεί αν ο οικονομικός φορέας επιτρέπεται να συμμετάσχει σε επιμέρους τμήματα του
έργου και να διευκρινιστεί ποια είναι τα τμήματα αυτά. Θεωρούνται τμήματα του έργου ο
διαχωρισμός των Τομέων Α΄ Β΄ και Γ΄?
Σε αυτά τα δύο σημεία που αναφέρετε έχει γραφεί εκ παραδρομής η πρόταση "για κάθε τμήμα
του έργου". Το εν λόγω έργο είναι ενιαίο και όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή και στο
άρθρο 11, παρ. 11.2 της Διακήρυξης του έργου: "Το παρόν έργο περιλαμβάνει όλες τις
αναγκαίες εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των
εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων και δεξαμενών αποθήκευσης καθαρού νερού πόλεως, που
ανήκουν γεωγραφικά και στους τρεις Τομείς Ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Α' Τομέας Αθήνας,
Β' Τομέας Πειραιά και Γ' Τομέας Ηρακλείου) και βρίσκονται εντός των ορίων των οικοπέδων
ιδιοκτησίας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.".
ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
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