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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ                                                                                                                                                                                                                 

 

    Γαλάτσι, 12/04/2019 
                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 8584 
 

 

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Δ6525) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

  
 

 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΣΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» 
 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 71878) 

 
 

      Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων (Δ6525) με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ»  (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 71878), 
ως εξής: 
 

1) Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της Διακήρυξης, προσφορές υποβάλλονται από κάθε 
διαγωνιζόμενο μόνο για ένα εκ των τμημάτων της εν λόγω διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 
 

2) Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1 της Διακήρυξης προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς: ……….β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα IV το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία  για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής της  παραγράφου 2.2.5, 2.2.6, που αφορούν τα κριτήρια οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τα κριτήρια τεχνικής ικανότητας,  
προσκομίζονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο της κατακύρωσης, 
ύστερα από σχετική πρόσκληση. 

3) Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά και 
όχι ο Δανείζων εμπειρία, υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικά συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή νεότερο, επικαιροποιημένα και σε ισχύ, 
που έχουν εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσία 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1 της Διακήρυξης προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς: β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
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παραγράφων 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία  για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής της  παραγράφου 2.2.7, που αφορούν τη συμμόρφωσή των οικονομικών 
φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
της παραγράφου, προσκομίζονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο 
της κατακύρωσης, ύστερα από σχετική πρόσκληση. 

4) Όσον αφορά την παρ. 2 στην οποία αναφέρεται : «Παρακαλούμε όπως μας 
ενημερώσετε όσον αφορά την εμπειρία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών σε συμβάσεις 
τεχνικής υποστήριξης, εάν γίνονται αποδεκτές συμβάσεις με δημόσιο οργανισμό κοινής 
ωφέλειας σε υπηρεσίες λήψης ενδείξεων μετρητών καταναλωτών παροχών ηλεκτρικής 
ενέργειας μηνιαίας, τετραμηνιαίας και εξαμηνιαίας καταμέτρησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
όπως και σε αποκοπές και επαναφορές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω χρέους 
και κατόπιν αιτήματος πελάτη – εργασίες σε μετρητικές διατάξεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», 
σας διευκρινίζεται ότι ρητά στη Διακήρυξη (παρ. 2.2.6.) αναφέρεται: «… να διαθέτουν 
… 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  …..».  

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνονται αποδεκτές οι συμβάσεις σε αντίστοιχα έργα που 

αφορούν την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

5) Όσον αφορά την παρ. 5 στην οποία αναφέρεται: «Διευκρινίστε μας εάν για την 
πλήρωση του κριτηρίου 2.2.6. απαιτείται το συμβατικό ή το πιστοποιημένο τίμημα των 
συμβάσεων», σας διευκρινίζεται ότι ρητά στη διακήρυξη (παρ. 2.2.6.) αναφέρεται: 
«….να δηλώνουν…… 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 
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».   

Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, ζητείται το συνολικό τίμημα των 
πιστοποιημένων εργασιών, το οποίο θα αποδεικνύεται είτε με αντίστοιχες 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης που να περιλαμβάνει το συνολικό τίμημα των 
πιστοποιημένων εργασιών, είτε με υποβολή αντιγράφου της σύμβασης και αντίστοιχα 
δελτία παροχής υπηρεσιών – τιμολόγια, ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που θα 
αποτυπώνεται το εν λόγω τίμημα.  

6) Επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για τη 
σύνταξη και την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2018, 
δύνανται οι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία που 
αναφέρονται στη Διακήρυξη Δ6525 παρ. 2.2.9.2.Β.3.α. για τις χρήσεις των ετών 2015, 
2016 και 2017, σε περίπτωση που η δημοσίευση  αυτών απαιτείται από τη νομοθεσία 
της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. 
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7) Στην παρ. 2.2.6. της Διακήρυξης Δ6525 αναφέρεται : «… να διαθέτουν :….κατ’ 
ελάχιστον έξι (6) συνεργεία 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…». Επομένως, απαιτείται η ειδίκευση των συνεργείων 
πεδίου σε αντικείμενο υδραυλικών εργασιών, οπότε θα πρέπει να διαθέτουν είτε άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος υδραυλικού είτε εργασιακή εμπειρία, η οποία θα 
αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις του εργοδότη, ή με οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο, που θα πιστοποιεί την εν λόγω εμπειρία. 

 

 

 

 
                                                       ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 

 
 
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ 
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