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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Υπηρεσίες
Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
ΩΡΩΠΟΥ 156
GALATSI ATTIKIS
11146
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Τηλέφωνο: +30 2102144014
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr
Φαξ: +30 2102144646
Κωδικός NUTS: EL30
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: 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: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
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:
Παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης της
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών
Αριθμός αναφοράς: Δ6525

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
65130000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην
υλοποίηση τεχνικών ενεργειών εντός του Νομού Αττικής ως ειδικότερα ορίζεται ανά Τμήμα κατωτέρω, σύμφωνα
με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, Τμήματα Α’, Β’ και Γ΄, (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.
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II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 600 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών του Α΄Τομέα Αθηνών
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
65130000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών εντός
του Νομού Αττικής όπου η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λειτουργεί δίκτυο ύδρευσης και εξυπηρετείται τεχνικά από τον A’ Τομέα
Ύδρευσης Αθήνας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Τμήμα Α΄ του Παραρτήματος Ι (Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης). Ο Α’ Τομέας Ύδρευσης Αθήνας της
Διεύθυνσης του Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ δραστηριοποιείται στους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αθηναίων,
Αλίμου, Αργυρούπολης – Ελληνικού, Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης, Βύρωνα, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Δάφνης
- Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Λαυρεωτικής, Νέας Σμύρνης και Σαρωνικού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 200 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί Δικαίωμα χρονικής παράτασης για το Τμήμα 1 για ένα (1) επιπλέον έτος.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται, κατόπιν μονομερούς δήλωσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που κοινοποιείται
στον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ενεργοποίησή τους, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας
οργανωτικής μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το
αποφαινόμενο όργανο.

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών του Β΄Τομέα Πειραιά
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
65130000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών εντός
του Νομού Αττικής όπου η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λειτουργεί δίκτυο ύδρευσης και εξυπηρετείται τεχνικά από τον Β’ Τομέα
Ύδρευσης Πειραιά, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Τμήμα Β΄ του Παραρτήματος Ι (Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης).
Ο Β’ Τομέας Ύδρευσης Πειραιά της Διεύθυνσης του Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ δραστηριοποιείται στους
Δήμους Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Δημητρίου, Αθηναίων, Αιγάλεω, Αλίμου,
Γλυφάδας, Αργυρούπολης – Ελληνικού, Καλλιθέας, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Μοσχάτου
– Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιά, Περάματος, Σαλαμίνας, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου,
Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 200 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί Δικαίωμα χρονικής παράτασης για το Τμήμα 2 για ένα (1) επιπλέον έτος.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται, κατόπιν μονομερούς δήλωσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που κοινοποιείται
στον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ενεργοποίησή τους, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας
οργανωτικής μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το
αποφαινόμενο όργανο.

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών του Γ΄Τομέα Ηρακλείου
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
65130000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών εντός
του Νομού Αττικής όπου η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λειτουργεί δίκτυο ύδρευσης και εξυπηρετείται τεχνικά από τον Γ’
Τομέα Ύδρευσης Ηρακλείου, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Τμήμα Γ΄ του Παραρτήματος Ι
(Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης).
Ο Γ’ Τομέας Ύδρευσης Ηρακλείου της Διεύθυνσης του Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ δραστηριοποιείται
στους Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αγίας Παρασκευής, Αθηναίων, Αμαρουσίου, Αχαρνών
– Θρακομακεδόνων, Γαλατσίου, Παιανίας, Φυλής, Ηρακλείου, Ιλίου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης,
Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Νέας Χαλκηδόνας – Νέας Φιλαδέλφειας, Παλλήνης – Γέρακα, Παπάγου –
Χολαργού, Πεντέλης, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου και Ψυχικού - Φιλοθέης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 200 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί Δικαίωμα χρονικής παράτασης για το Τμήμα 3 για ένα (1) επιπλέον έτος.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται, κατόπιν μονομερούς δήλωσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που κοινοποιείται
στον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ενεργοποίησή τους, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας
οργανωτικής μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το
αποφαινόμενο όργανο.

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιομηχανικά, επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτοςμέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 ή
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό και, εφόσον οι υποψήφιοι πρέπει να
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν
λόγω οργανισμού.. Σε περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στην ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στη προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
α) να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον ίσο με το 100%
της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης, για το οποίο θα
υποβάλλουν προσφορά.
β) να δηλώσουν ότι θα εκδώσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία για την
κάλυψη της αστικής τους ευθύνης, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και με ελάχιστο όριο συνολικής
κάλυψης κινδύνου το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.200.000,00 €) για κάθε τμήμα
για το οποίο θα υποβάλλουν προσφορά.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται και για τα τρία Τμήματα του διαγωνισμού,
να διαθέτουν:
α) αποδεδειγμένη εμπειρία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών είτε σε έργα δικτύων ύδρευσης είτε σε συμβάσεις
τεχνικής υποστήριξης μεγάλης διασποράς επεμβάσεων σε Δημόσιους Οργανισμούς κοινής ωφέλειας
(ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΔΕΠΑ κλπ) ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, αξίας τουλάχιστον 400.000,00 € αθροιστικά για κάθε
τμήμα για το οποίο θα υποβάλλουν προσφορά και συνολικού χρόνου ισχύος των συμβάσεων αυτών κατά την
τελευταία πενταετία τουλάχιστον δύο (2) ετών.
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β) κατάλληλο αριθμό συνεργείων πλήρως εξοπλισμένων και κατάλληλης σύνθεσης από πλευράς προσωπικού
για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, προκειμένου η εκτέλεση των εργασιών να ικανοποιεί τις τεχνικές
και χρονικές απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο Παράρτημα Ι της παρούσας
διακήρυξης.
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν:
i) άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, τόσο για την υλοποίηση των εργασιών πεδίου, όσο και
για τις απαιτούμενες εργασίες γραφείου, προκειμένου η παρεχόμενη υπηρεσία να πληροί τις απαιτήσεις της
σύμβασης.
ii) επικεφαλής της στελέχωσης της οργανωτικής δομής τους, ο οποίος να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Π.Ε.
με χρόνο κτήσης πτυχίου τουλάχιστον 10 έτη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η βέλτιστη επίλυση των προβλημάτων
που μπορεί να ανακύψουν.
iii) κατ’ ελάχιστο έξι (6) συνεργεία εργασιών πεδίου εφοδιασμένα με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και τα
αντίστοιχα μεταφορικά μέσα. Σημειώνεται ότι η οργάνωση των συνεργείων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
των οικονομικών φορέων (αριθμός συνεργείων >=6), με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται σε εβδομαδιαία
βάση ο αναφερόμενος ελάχιστος αριθμός υποχρεώσεων ανά είδος υπηρεσίας όπως αναλυτικά περιγράφεται
στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
Σύνθεση συνεργείων εργασιών πεδίου
Το κάθε συνεργείο που θα εκτελεί τις εργασίες πεδίου, υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον έναν (1)
τεχνίτη εξειδικευμένο στη ζητούμενη από τη σύμβαση υδραυλική εργασία ο οποίος θα ομιλεί άριστα την ελληνική
γλώσσα.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Σύνθεση ομάδας εργασιών γραφείου
Η ομάδα που θα υλοποιήσει τις εργασίες γραφείου, υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δύο (2)
υπαλλήλους γραφείου με ευχέρεια στη χρήση του Η/Υ.
γ) τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης.
Ειδικότερα:
ο εξοπλισμός που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει κάθε συνεργείο πεδίου που θα παρέχει υπηρεσίες για
την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, είναι:
- Όχημα, πλήρως εξοπλισμένο
- Εργαλεία για την εκτέλεση των εργασιών
ο εξοπλισμός που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει η ομάδα που θα υλοποιήσει τις εργασίες γραφείου
προκειμένου για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, είναι:
- Σύστημα μηχανοργάνωσης σε hardware και software για τη διεκπεραίωση μεγάλου όγκου επεμβάσεων.
- Κατάλληλο λογισμικό (π.χ excel ή άλλο) για τη διαχείριση των επεμβάσεων, την τήρηση των απαιτούμενων
ηλεκτρονικών αρχείων κ.ο.κ. Το λογισμικό απαιτείται να παρέχει τη δυνατότητα άντλησης ποιοτικών και
ποσοτικών στατιστικών στοιχείων (όπως για παράδειγμα τον αριθμό ανά είδος των ανατεθειμένων επεμβάσεων
σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες, τον αριθμό των εκκρεμών επεμβάσεων, τους μέσους χρόνους απόκρισης
από την ώρα εντολής της Υπηρεσίας κ.λ.π.)προκειμένου τα στοιχεία αυτά να διατίθενται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Σημειώνεται ότι εφόσον η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατά τη διάρκεια της σύμβασης διαμορφώσει δικό της λογισμικό
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εν λόγω παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να το
εφαρμόσει και να προσαρμοστεί στα δεδομένα που θα ζητηθούν από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Και να δηλώνουν:
α) Σχετικά με την απαιτούμενη εμπειρία, τις κυριότερες συμβάσεις παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών που έχουν
εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών (από 01-01-2014 έως 31-12-2018) είτε σε έργα
δικτύων ύδρευσης είτε σε συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης μεγάλης διασποράς επεμβάσεων σε Δημόσιους
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Οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΔΕΠΑ κλπ) ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, αξίας τουλάχιστον 400.000,00
€ αθροιστικά και συνολικού χρόνου ισχύος των συμβάσεων αυτών κατά την τελευταία πενταετία τουλάχιστον
δύο (2) ετών, αναφέροντας τον τίτλο και το οικονομικό αντικείμενο εκάστης σύμβασης, το συνολικό τίμημα των
πιστοποιημένων εργασιών, την αναθέτουσα αρχή ή τον οικονομικό φορέα ή την ιδιωτική επιχείρηση καθώς και
την ημερομηνία αρχής και τυχόν περαίωσης της σύμβασης.
β) το προσωπικό που θα διαθέσουν για την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης και πιο
συγκεκριμένα:
i) για την υλοποίηση των εργασιών πεδίου, να περιγράφουν λεπτομερώς τη σύνθεση των συνεργείων με
ονομαστική αναφορά, αναφέροντας την ειδικότητα και την εμπειρία καθενός εκ των συμμετεχόντων σε αυτά,
και στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον ένας (1) τεχνίτης σε κάθε συνεργείο εξειδικευμένος στη
ζητούμενη από τη σύμβαση υδραυλική εργασία ο οποίος θα ομιλεί άριστα την ελληνική γλώσσα.
ii) για την υλοποίηση των εργασιών γραφείου, να περιγράφουν λεπτομερώς τη σύνθεση της ομάδας εργασιών
γραφείου με ονομαστική αναφορά, αναφέροντας την ειδικότητα, την εμπειρία και τις γνώσεις στη χρήση Η/
Υ καθενός εκ των συμμετεχόντων σε αυτή, και στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον δύο (2)
υπάλληλοι γραφείου.
iii) τον επικεφαλής της στελέχωσης της οργανωτικής δομής τους, ο οποίος πρέπει να είναι Διπλωματούχος
Μηχανικός Π.Ε. με χρόνο κτήσης πτυχίου τουλάχιστον 10 έτη.
γ) αναλυτικά τον εξοπλισμό, τα οχήματα, τα μηχανήματα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα λογισμικά που
θα διαθέσουν για την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης.
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά τη φάση διεξαγωγής του διαγωνισμού, να προβεί σε έλεγχο
και διασταύρωση της ως άνω δηλωθείσας εμπειρίας εξετάζοντας τον τρόπο εκτέλεσης από αυτούς των
δηλωθέντων σχετικών συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλου δηλωθέντος από τους οικονομικούς φορείς στοιχείου,
συμπεριλαμβανομένου του δηλωθέντος εξοπλισμού.
III.1.4)

Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 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 δημόσια 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.

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται: α) στο
ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ ( 24.000,00 € ) για την υποβολή προσφοράς για το Α΄ Τμήμα του
συμβατικού αντικειμένου, β) στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ ( 24.000,00 € ) για την υποβολή
προσφοράς για το Β΄ Τμήμα του συμβατικού αντικειμένου και γ) στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ
( 24.000,00 € ) για την υποβολή προσφοράς για το Γ΄ Τμήμα του συμβατικού αντικειμένου.

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
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III.1.8)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Εφόσον όμως ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, αυτή απαιτείται να περιβληθεί τη μορφή της
Κοινοπραξίας.

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η 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: 18/04/2019
Τοπική ώρα: 12:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/04/2019
Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
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VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ ΑΕ)
ΩΡΩΠΟΥ 156
GALATSI ATTIKIS
11146
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2102144014
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr
Φαξ: +30 2102144646
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: 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:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΩΡΩΠΟΥ 156
GALATSI ATTIKIS
11146
ΕΛΛΑΔΑ
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Τηλέφωνο: +30 2102144014
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr
Φαξ: +30 2102144646
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/03/2019
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