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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260726-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Γαλάτσι Αττικής: Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων
2022/S 094-260726

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

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

Επίσημη επωνυμία: Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Οδός Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννα Κουτσούμπα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ikoutsoumpa@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144627/4687
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eydap.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr/www.eydap.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε., Εργολαβία: Ε-895

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45259900 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας χαρακτηρίζεται ως έργο κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», καθώς και 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ». Οι σαράντα εννέα (49) παραπάνω Δεξαμενές Νερού και τα πλησίον αυτών 
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Αντλιοστάσια, που ανήκουν γεωγραφικά και στους τρεις (3) Τομείς Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ (Τομέας Αθήνας, 
Πειραιά και Ηρακλείου), αποτελούν εγκαταστάσεις εξαιρετικά σημαντικές για την παροχή πόσιμου νερού στο 
λεκανοπέδιο Αττικής. Για τον λόγο αυτό χρήζουν συνεχούς μέριμνας επισκευών, ανακαινίσεων και βελτιώσεων, 
για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας τους και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τους. Ο κύριος όγκος των 
εργασιών απαιτείται να πραγματοποιηθεί στις Δεξαμενές του Τομέα Ηρακλείου και ακολουθούν, από πλευράς 
αναγκών, οι Δεξαμενές του Τομέα Πειραιά και του Τομέα Αθήνας.
Αναλυτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν με το συγκεκριμένο έργο, ανά ομάδα εργασιών, περιγράφονται στον 
Προϋπολογισμό και στο Τιμολόγιο Δημοπράτησης του έργου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 000 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το παρόν έργο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες 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)

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας χαρακτηρίζεται ως έργο κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», καθώς και 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ». Οι σαράντα εννέα (49) παραπάνω Δεξαμενές Νερού και τα πλησίον αυτών 
Αντλιοστάσια, που ανήκουν γεωγραφικά και στους τρεις (3) Τομείς Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ (Τομέας Αθήνας, 
Πειραιά και Ηρακλείου), αποτελούν εγκαταστάσεις εξαιρετικά σημαντικές για την παροχή πόσιμου νερού στο 
λεκανοπέδιο Αττικής. Για τον λόγο αυτό χρήζουν συνεχούς μέριμνας επισκευών, ανακαινίσεων και βελτιώσεων, 
για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας τους και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τους. Ο κύριος όγκος των 
εργασιών απαιτείται να πραγματοποιηθεί στις Δεξαμενές του Τομέα Ηρακλείου και ακολουθούν, από πλευράς 
αναγκών, οι Δεξαμενές του Τομέα Πειραιά και του Τομέα Αθήνας.
Όλες οι επεμβάσεις θα γίνουν με γνώμονα την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των εργαζόμενων σε αυτές. Αναλυτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν 
με το συγκεκριμένο έργο, ανά ομάδα εργασιών, περιγράφονται στον Προϋπολογισμό και στο Τιμολόγιο 
Δημοπράτησης του έργου. Συνοπτικά, οι εργασίες αυτές είναι οι κάτωθι:
• Εργασίες γενικής φύσεως
• Καθαιρέσεις / Αποξηλώσεις / Αποκομιδή υλικών
• Εργασίες για κατασκευές από σκυρόδεμα
• Επιστρώσεις
• Αποκατάσταση βλαβών και φθορών
• Εργασίες σε μεταλλικές κατασκευές
• Υδραυλικές εργασίες
• Οικοδομικές εργασίες
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και τοποθέτηση περιφράξεων
• Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Γενικά, από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, προκύπτει ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης εργολαβίας 
θα αποφέρει σημαντική δομική και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών, 
λόγω των επεμβάσεων στα δομικά τους στοιχεία και την προστασία, βελτίωση και επέκταση του υφιστάμενου 
Η/Μ εξοπλισμού τους, ενώ θα ανακαινίσει και θα βελτιώσει σημαντικά τη σημερινή εικόνα τους, με την 
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επισκευή των εκτεταμένων φθορών που παρουσιάζονται τόσο στα δομικά, όσο και στα μεταλλικά στοιχεία των 
εγκαταστάσεων. Τα επιμέρους έργα στον περιβάλλοντα χώρο θα βελτιώσουν την πρόσβαση και την ασφάλεια 
στις εγκαταστάσεις, τις μετακινήσεις εντός αυτών και θα παρέχουν ασφάλεια στο προσωπικό.
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να 
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
337 του Ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Ν. 
4412/2016 και του άρθρου Ε-895-156 του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
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.2.13) 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:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που οι υπό ανάθεση συμβάσεις 
καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
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φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 
1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 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 την 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.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 
διατάξεις του άρθρου 65 του Π.Δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στις κατηγορίες 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. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τη κατηγορία έργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον 
ίσα με επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000,00 €) και Πάγια ίσα με εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(150.000,00 €). Από τα Πάγια υποχρεωτικά το 30% πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτήρια) 
και το 30% μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. 
Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως 
προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο 
στα βιβλία της επιχείρησης. Οι δείκτες βιωσιμότητας των οικονομικών φορέων, όπως βεβαιώνονται από ορκωτό 
ελεγκτή και δημοσιεύονται, πρέπει να είναι Ι.Κ./Σ.Υ.>0,4 και Κ.Ε./Β.Υ.>0,6.
β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τη κατηγορία έργων «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης, ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με 
τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (375.000,00 €) και Πάγια ίσα με εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(75.000,00 €). Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειμενική 
αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο, είτε η αξία 
αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως 
είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Οι δείκτες βιωσιμότητας των οικονομικών φορέων, όπως 
βεβαιώνονται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύονται, πρέπει να είναι Ι.Κ./Σ.Υ.>0,4 και Κ.Ε./Β.Υ.>0,6.
γ. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πιστοληπτική ικανότητα 
τουλάχιστον ίση με το 10% του προϋπολογισμού του έργου με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
τουλάχιστον επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €). Την ικανότητά τους αυτή υποχρεούνται να τη δηλώσουν 
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, παράγραφο Β: Οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια, στο πεδίο: «Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις».
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. Αναφέρεται ότι υπάρχει 
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η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με την παρ. 22.ΣΤ του άρθρου 22 της 
Διακήρυξης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της 
ένωσης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του Π.Δ. 71/2019, δε 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.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π. Δ 71/2019, οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 
επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 64 αυτού.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση κατά την υποβολή της προσφοράς:
α. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη κατηγορία έργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»
Δύο (2) τεχνικούς ΜΕΚ Δ' βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς ΜΕΚ Γ' βαθμίδας. Εναλλακτικά μπορεί να 
αντικατασταθεί ο ένας (1) τεχνικός ΜΕΚ Δ' βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς ΜΕΚ Γ' βαθμίδας ή ο ένας (1) τεχνικός 
ΜΕΚ Γ' βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς ΜΕΚ Β' βαθμίδας.
β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη κατηγορία έργων «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»
Ένα (1) τεχνικό ΜΕΚ Δ' βαθμίδας και ένα (1) τεχνικό ΜΕΚ Γ' βαθμίδας.
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο αλλοδαπός προσωρινός ανάδοχος που 
δεν είναι γραμμένος σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, υποχρεούται να καταθέσει τα 
δικαιολογητικά της παρ. 23.6 (γ) του άρθρου 23 της Διακήρυξης. Θα πρέπει να διαθέτει στη στελέχωσή τους 
για την κατηγορία έργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» τουλάχιστον δύο (2) μηχανικούς 11ετούς κατασκευαστικής εμπειρίας 
και δύο (2) μηχανικούς 8ετούς κατασκευαστικής εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και για την κατηγορία έργων 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» τουλάχιστον ένα (1) μηχανικό 11ετούς κατασκευαστικής εμπειρίας και ένα (1) 
μηχανικό 8ετούς κατασκευαστικής εμπειρίας σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
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 
δυο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, καθώς και ένα τουλάχιστον έργο στην κατηγορία 
«ηλεκτρομηχανολογικά» ή και περισσότερα, με συνολικό αθροιστικά προϋπολογισμό δημοπράτησης ένα 
εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, και υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ. 
23.6 του άρθρου 23 της Διακήρυξης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 του άρθρου Ε-895-302 του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€).
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 για κάθε τμήμα του έργου, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 19.08.2023, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
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προσφέροντες να παρατείνουν, 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 Πιστώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και 
Επενδύσεων με κωδικό Έργου ΔΣΥΛΥ-ΥΕΤΥ-17, ο οποίος για το έτος 2021 εγκρίθηκε με την 20730/16.12.2021 
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

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.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/06/2022
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: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/06/2022
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

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. Στην 
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ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα (www.eydap.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στο συστημικό 
αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08.06.2022, o αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 14.06.2022.
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει:
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) Σύστημα διασφάλισης ποιότητας
• Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 (ή ισοδύναμο) Σύστημα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται από όλα τα μέλη 
της ένωσης.
Η Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία), καθορίζεται στην παρ. 22.ΣΤ) του άρθρου 22 της 
Διακήρυξης.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

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

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Τα θέματα που αφορούν σε προδικαστικές προσφυγές/προσωρινή δικαστική προστασία, καθορίζονται στο 
άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/05/2022
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