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(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016)
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
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ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε-899
1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Οδός Ωρωπού 156, ΤΚ 111 46, Κωδικός NUTS EL303

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
την με ανοικτή διαδικασία επιλογής Αναδόχου για κατασκευής του έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ», Κωδικός Έργου: Ε-899, εκτιμώμενης αξίας ογδόντα
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ (84.188,00 €) (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται σε :
Δαπάνη Εργασιών
………………..…………………………………………………………………..
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) 18%
…………………………………………………………………………………….
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.) που
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3.(α)
του άρθρου 156, του Ν.4412/16
…………………………………………………………………………………….

62.039,80 €
11.167,16 €

10.981,04 €

Κωδικοί CPV: 45111100-9 Εργασίες κατεδάφισης
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων
Κωδικός NUTS: EL30
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά όλες τις απαιτούμενες Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες, στους υφιστάμενους χώρους του ισογείου και του υπογείου του κτηρίου της Πληροφορικής στις
Εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επί της οδού Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι. Ο σκοπός των εργασιών είναι η
δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και η προσαρμογή της λειτουργίας του υπογείου στις παρούσες
ανάγκες των υπηρεσιών.
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης της εργολαβίας (τεύχος Ε.Σ.Υ. και τα
παραρτήματά της, τιμολόγιο δημοπράτησης, προϋπολογισμό δημοπράτησης, τεχνική περιγραφή, τεχνικές
προδιαγραφές, σχέδια).
Διευκρινίζεται ότι όλα τα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα τα προμηθεύεται ο Ανάδοχος.
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το κτήριο Πληροφορικής εντός των εγκαταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επί της
οδού Ωρωπού 156.
2. 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 της ΕΥΔΑΠ ΑΕ www.eydap.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15.07.2022, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
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τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 21.07.2022.
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25.07.2022, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27.07.2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα
διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού και μόνο όσον αφορά στο περιεχόμενο των διατάξεων του
ίδιου νόμου, οι οποίες δεν εφαρμόζονται από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 3429/2005 (Α' 314).
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2α του
Ν.4412/16, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της Διακήρυξης.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του άρθρου
18 της Διακήρυξης. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 του άρθρου 19 της Διακήρυξης.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας Οικοδομικών έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:
α)
κράτος – μέλος της Ένωσης,
β)
κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται 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)
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 συμβάσεων.
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).
Κριτήρια επιλογής :
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.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν

2/5

22PROC010848472 2022-07-01
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016)
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ»
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε-899
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 ή στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, 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.
Αναφορικά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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, 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.
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., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα
επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 64 αυτού.
Αναφορικά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση κατά την υποβολή της αίτησης:
(α) Για την κατηγορία έργων "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας.
(β) 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. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει στη στελέχωσή
του τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό ανάλογων προσόντων και πείρας με τη φύση και το μέγεθος του παρόντος
έργου, δηλ. έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα
μέλη της ένωσης.
Αναφορικά στα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να διαθέτουν Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015 ή
ισοδύναμο που θα αποδεικνύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να διαθέτει την ως άνω πιστοποίηση
στο αντικείμενο το οποίο θα εκτελέσει.
Αναφορικά στη Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα
έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
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Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 ή με
τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Η Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία), καθορίζεται αναλυτικά στην παρ. 22.ΣΤ) του άρθρου
22 της Διακήρυξης.
Κριτήριο ανάθεσης:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ.1 του άρθρου 302 του Ν.4412/16, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.683,76 €), που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..
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 τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 24.02.2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο
αναθέτων φορέας 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.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο.
7. Τα θέματα που αφορούν «Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία» καθορίζονται στο
άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης στον Ανάδοχο.
ΑΘΗΝΑ.. /06/2022
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
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