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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269333-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Γαλάτσι Αττικής: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων
2021/S 102-269333

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

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

Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία 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
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hronopoulos@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2107495260/5459
Φαξ:  +30 2107495550
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: 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/eydap.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία 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
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hronopoulos@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2107495260/5459
Φαξ:  +30 2107495550
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eydap.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
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Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας — Εργολαβία 
Α-458.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45252127 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται τα έργα της παρούσας φάσης των εγκαταστάσεων του 
Κ.Ε.Λ. Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού 
διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (Κ.Π.Ε.Ε.), 
συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος αυτό χώρου.
Προϋπολογιζόμενη αξία σύμβασης: 86 056 804,03 EUR (πλέον Φ.Π.Α.)
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης): 88 775 840,32 EUR (πλέον 
Φ.Π.Α.).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 88 775 840.32 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45252130 Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
90481000 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Σπάτων–Αρτέμιδος, Θέση Πλατύ Χωράφι για το ΚΕΛ και Θέση «Ακρωτήριο Βελάνι» για τον υποθαλάσσιο 
αγωγό διάθεσης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στο αντικείμενο της Εργολαβίας περιλαμβάνονται τα εξής:
Α. Η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – έρευνας που είναι αναγκαία για την άρτια 
κατασκευή των έργων (ΚΕΛ, υποθαλάσσιος αγωγός, ΚΠΕΕ).
Β. Η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, η εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών 
περαίωσης.
Γ. Η θέση σε αποδοτική λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης του ΚΕΛ και του 
υποθαλάσσιου αγωγού
Δ. Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και των έργων διάθεσης
Ε. Η κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον Ανάδοχο για 
λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς και η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών ή ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, με
Δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο Κ1: Εγγυημένες Αποδόσεις Επεξεργασίας. Στο κριτήριο Κ1 θα 
αξιολογηθούν οι εγγυημένες αποδόσεις, σύμφωνα με τις εγγυημένες που θα υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενος 
στο Τεύχος 4, του Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς». Η συνολική βαθμολογία - μοριοδότηση του κριτηρίου, 
προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους συντελεστές βαρύτητας ανά υπο-κριτήριο και παράμετρο 
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του άρθρου 14.2 της Διακήρυξης / Στάθμιση: ΣΒΚ1=15%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο Κ2: Λειτουργικότητα και Προσβασιμότητα των Εγκαταστάσεων. Στο 
κριτήριο Κ2 αξιολογείται η ανταπόκριση των επιμέρους μονάδων σε ποιοτικές και ποσοτικές διακυμάνσεις των 
εισερχομένων λυμάτων, η αποτελεσματικότητα της διάταξης των επιμέρους μονάδων και της γενικής διάταξης, 
καθώς επίσης και ο βαθμός αυτοματισμού και των συστημάτων ελέγχου όλων των επιμέρους τμημάτων του 
Έργου. Η συνολική βαθμολογία - μοριοδότηση του κριτηρίου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους 
συντελεστές βαρύτητας ανά υπο-κριτήριο και παράμετρο σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του άρθρου 14.2 της 
Διακήρυξ / Στάθμιση: ΣΒΚ2=5%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο Κ3: Χαρακτηριστικά Βασικού Εξοπλισμού και Κατασκευών. Στο κριτήριο 
Κ3 αξιολογείται η αποδεδειγμένη ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς 
επίσης και η ποιότητα και ανθεκτικότητα των υλικών κατασκευής του ΗΜ εξοπλισμού. Αξιολογείται επίσης 
η ποιότητα των έργων ΠΜ κλπ. δομικών κατασκευών. Η αξιολόγηση του κριτηρίου Κ3 θα βασιστεί στις 
πληροφορίες του Η/Μ εξοπλισμού και έργων ΠΜ, που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά (Τεύχος 1 
Κεφ 5-7, Τεύχος 2 και Τεύχος 3). Ειδικότερα η βαθμολογία του κριτηρίου θα γίνει με βάση τα υπο-κριτήρια του 
σχετικού πίνακα του άρθρου 14.2 της Διακήρυξης. / Στάθμιση: ΣΒΚ3=50%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο Κ4: Ενεργειακή Κατανάλωση. Στο κριτήριο Κ4 θα βαθμολογηθούν: • 
Η «Ειδική Εγγυημένη Κατανάλωση Ενέργειας του Συστήματος Αερισμού» (υποκριτήριο 4.1), και • Η «Ειδική 
Εγγυημένη Κατανάλωση Ενέργειας Λειτουργίας ΚΕΛ» (υποκριτήριο 4.2) Η βαθμολογία – μοριοδότηση κάθε 
υποκριτηρίου, θα προκύψει με βάση την παρακάτω διαδικασία: Ο διαγωνιζόμενος που δηλώνει τη μικρότερη 
εγγυημένη τιμή ειδικής κατανάλωσης (Κmin) σε κάθε υποκριτήριο βαθμολογείται με 100 μόρια, ενώ οι υπόλοιποι 
διαγωνιζόμενοι βαθμολογούνται ανάλογα με την εγγυημένη τιμή (Kx) που θα δηλώσουν, με 100 * (Kmin/Κx) 
μόρια. Η βαθμολογία - μοριοδότηση του κριτηρίου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους συντελεστές 
βαρύτητας ανά υπο-κριτήριο του σχετικού πίνακα του άρθρου 14.2 της Διακήρυξης. / Στάθμιση: ΣΒΚ4=25%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο Κ5: Μεθοδολογία και Οργάνωση της Λειτουργίας και Συντήρησης των 
έργων. Στο κριτήριο Κ5 θα αξιολογηθεί η Μεθοδολογία και οργάνωση της λειτουργίας και συντήρησης του 
Έργου, που θα υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενος στο Τεύχος 1, Κεφάλαιο 10 του Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς». 
Οι επιμέρους συντελεστές βαρύτητας για κάθε υποκριτήριο παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα του άρθρου 
14.2 της Διακήρυξης. / Στάθμιση: ΣΒΚ5=5%
Τιμή - Στάθμιση: Uοπ=60% (οικονομική προσφορά)

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 88 775 840.32 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 114
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία 
για επιπλέον χρονικό διάστημα για ένα έτος (δικαίωμα προαίρεσης).

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:
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Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία 
για επιπλέον χρονικό διάστημα για 1 έτος (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός 
προαίρεσης για το 1 έτος προεκτιμάται σε 2.719.036,29 €.

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: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
MIS (ΟΠΣ): 5038731

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η βαθμολόγηση – μοριοδότηση της Οικονομικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου θα γίνει ως ακολούθως.
Βαθμολογία Οικονομικής προσφοράς = Uοπ = 100 × (Lmin/Lx),
Όπου,
Lmin = το συνολικό τίμημα της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς
Lx = το συνολικό τίμημα της οικονομική προσφορά διαγωνιζόμενου x.
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
U = 40 % * Uτπ + 60 % * Uοπ

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 
στην εκτέλεση έργων των κατηγοριών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ και ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Και που είναι εγκατεστημένα σε:
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 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό του/ς όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) 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 (πχ 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.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 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
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
(α) Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των Οικονομικών Φορέων για την εκτέλεση της σύμβασης 
καθορίζεται ως εξής:
• στη κατηγορία των υδραυλικών έργων οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν για την έκτη τάξη του ΜΕΕΠ 
ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα με τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000,00 €) και πάγια 
τουλάχιστον ίσα με ένα εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000,00 €). Από τα πάγια, υποχρεωτικά πρέπει το 30 % 
να είναι μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα.
• στη κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν για τη πέμπτη 
τάξη του ΜΕΕΠ ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα με δύο εκατομμύρια και διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(2.250.000,00 €) και πάγια τουλάχιστον ίσα με τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00 €). Από τα 
πάγια, υποχρεωτικά πρέπει το 20 % να είναι μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός 
από τα επιβατικά αυτοκίνητα.
• στη κατηγορία έργων καθαρισμού και επεξεργασίας υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, οι οικονομικοί 
φορείς πρέπει να διαθέτουν για την τέταρτη τάξη του ΜΕΕΠ ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα με ένα επτακόσιες 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000,00 €) και πάγια τουλάχιστον ίσα με εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 
€). Από τα πάγια, υποχρεωτικά πρέπει το 20 % να είναι μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά 
μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα.
(β) Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, 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.
(γ) Πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, μη 
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού τουλάχιστον 8.877.584,03€.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα παραπάνω αρκεί να πληρούνται σωρευτικά από το σύνολο των 
μελών της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
(α) Στελέχωση
Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτείται:
(α1) Για την κατηγορία των Υδραυλικών Έργων κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση που να περιλαμβάνει έξι 
(6) τεχνικούς 11ετούς εμπειρίας και τέσσερις (4) τεχνικούς 8ετούς εμπειρίας. Εναλλακτικά, ο ένας (1) τεχνικός 
11ετούς εμπειρίας μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) τεχνικούς 8ετούς εμπειρίας και ο ένας (1) τεχνικός 
8ετούς εμπειρίας μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) τεχνικούς 5ετούς εμπειρίας.
(α2) Για την κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση που να 
περιλαμβάνει τέσσερις (4) τεχνικούς 11ετούς εμπειρίας και ένα (1) τεχνικό 8ετούς εμπειρίας. Εναλλακτικά, ο ένας 
(1) τεχνικός 11ετούς εμπειρίας μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) τεχνικούς 8ετούς εμπειρίας και ο ένας (1) 
τεχνικός 8ετούς εμπειρίας μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) τεχνικούς 5ετούς εμπειρίας.
(α3) Για την κατηγορία των έργων καθαρισμού και επεξεργασίας υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων κατ’ 
ελάχιστον βασική στελέχωση που να περιλαμβάνει τρείς (3) τεχνικούς 11ετούς εμπειρίας και ένα (1) τεχνικό 
8ετούς εμπειρίας. Εναλλακτικά, ο ένας (1) τεχνικός 11ετούς εμπειρίας μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) 
τεχνικούς 8ετούς εμπειρίας και ο ένας (1) τεχνικός 8ετούς εμπειρίας μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) 
τεχνικούς 5ετούς εμπειρίας.
(β) Ειδική Εμπειρία
(β1) Επιπλέον, λόγω της φύσεως του συγκεκριμένου Έργου, κάθε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει 
την παρακάτω ειδική εμπειρία στη κατασκευή και λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων, κτηθείσα με συμβάσεις οι εργασίες των οποίων ολοκληρώθηκαν σε χρονικό σημείο εντός του 
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διαστήματος των δεκαπέντε (15) ετών που προηγείται της δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης, όπως τούτο 
προκύπτει από βεβαίωση περαίωσης εργασιών:
(i) Κατασκευή ενός Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (είτε ως νέα ολοκληρωμένη μονάδα, είτε ως επέκταση 
υφιστάμενου ΚΕΛ) που να περιλαμβάνει σύστημα ενεργού ιλύος με απομάκρυνση θρεπτικών (αζώτου η/
και φωσφόρου). Όσον αφορά στη δυναμικότητα του Έργου, αυτή θα πρέπει και στις δύο περιπτώσεις (νέα 
ολοκληρωμένη μονάδα ή επέκταση υφιστάμενου ΚΕΛ) να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 50.000 ι.κ. ή 10.000 m3/d 
(ημερήσια παροχή σχεδιασμού) και,
(ii) Λειτουργία και Συντήρηση για διάστημα κατ’ ελάχιστον δύο ετών στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης, ενός 
Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων με σύστημα βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος, δυναμικότητας 50.000 ι.κ. 
ή 10.000 m3/d τουλάχιστον.
(γ) Συνεργασία με Μελετητές – Γραφεία Μελετών
(γ1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές – Γραφεία Μελετών, τόσο για τη σύνταξη της 
Τεχνικής Προσφοράς όσο και για την Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής του Έργου. Η συνεργασία αυτή 
αφορά την Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του 
Έργου.
(γ2) Οι παραπάνω Μελετητές – Γραφεία Μελετών θα πρέπει να έχουν δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης και ως 
σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών γραφείων – μελετητών:
• Για την κατηγορία 13 - Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων: ένα (1) τουλάχιστον 
μηχανικό 12ετούς εμπειρίας.
• Για την κατηγορία 09 - Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές –Ηλεκτρονικές μελέτες: ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 
12ετούς εμπειρίας.
• Για την κατηγορία 18 – Χημικοτεχνικές μελέτες: ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 8ετούς εμπειρίας.
• Για την κατηγορία 08 – Στατικές μελέτες: ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 12ετούς εμπειρίας.
Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφέρονται στο άρθρο 22.Δ. της Διακήρυξης.

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου Α-458-302 του ΤΚΠΥΣ, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται 
στο ποσό των 1.721.136,08 ευρώ.
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 15/11/2022, 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.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Το Έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός εναρίθμου 
2019ΣΕ27510106 και 2019ΣΕ27510107), είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», εκχωρημένο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Συλλογή, 
Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-
Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» (MIS5037831), καθώς και από Πιστώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
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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: 16/09/2021
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: 22/09/2021
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, καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα (www.eydap.gr).
Όσον αφορά στην εγκεκριμένη Προμελέτη του Έργου (Τεχνική Μελέτη) η παραλαβή της θα γίνει σε ηλεκτρονική 
μορφή από την Διεύθυνση Μελετών και Υποστήριξης Συμβάσεων, ΕΥΔΑΠ ΑΕ, οδός Ιλισίων 9 & Λαοδικείας, ΤΚ 
15771, Αθήνα, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 749 5431, 
210 749 5406.
Έντυπη αναπαραγωγή της θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από το ηλεκτρονικό αρχείο που θα τους 
παραδοθεί με δική τους δαπάνη και ευθύνη.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση του Αναθέτοντος Φορέα, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από 
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 
σύμβασης.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 03/09/2021 ο Αναθέτων Φορέας παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10/09/2021.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) 
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο από αυτόν απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, ο 
Αναθέτων Φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
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δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, 
οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα."
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
πρότυπα:
α) πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015 ή ισοδύναμο
β) πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2015 ή ισοδύναμο
γ) πρότυπο ασφάλειας και Υγείας OHSAS18001:2007 ή ISO 45001 ή ισοδύναμο
Στον τομέα: «Σχεδιασμός-Κατασκευή-Λειτουργία και Συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων»
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση οικονομικών φορέων, την συμμόρφωση με τα παραπάνω 
πρότυπα αρκεί να αποδείξει ο επικεφαλής φορέας (Leader) με ποσοστό συμμετοχής στην ένωση 40 % 
τουλάχιστον.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144444
Φαξ:  +30 2102144159
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://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 στην 
παρ. 4.3 του άρθρου 4 της διακήρυξης.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/05/2021

28/05/2021 S102
https://ted.europa.eu/TED

8 / 8

21PROC008679670 2021-05-28


		2021-05-28T12:23:11+0300
	CHARILAOS CHRONOPOULOS




