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ΕΥΔΑΠ ΑΕ
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  ΜΕΛΕΤΗ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ 
ΥΔΑΤΟΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ, ΑΠΟ Χ.Θ. 
4+015 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+915 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ», 

Κωδικός Μελέτης: Μ-199 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                    14.02.2019

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

(μέσω portal ΕΣΗΔΗΣ)

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης)

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 3985/13.02.2019 αίτημα οικονομικού φορέα 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 19.3 εδάφιο (β) της Διακήρυξης, ο κάθε προσφέρων πρέπει :

- Για τις εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής συνεργασία, όχι 
απαραιτήτως αποκλειστική, με πιστοποιημένο  από το ΚΕΔΕ εργαστήριο, για όλους τους 
εργαστηριακούς ελέγχους στον τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής που αναφέρονται στο 
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. Το ίδιο ισχύει για τους υποψήφιους αλλοδαπούς 
προσφέροντες.

Με δεδομένο ότι το εργαστήριο περιλαμβάνεται στα στοιχεία της τεχνικής ικανότητας των 
υποψηφίων (άρθρο 19.3β), αποτελώντας κατά τα οριζόμενα Προσάρτημα Α’, Παράρτημα XII, 
Μέρος ΙΙ περίπτωση θ’ του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «εγκατάσταση / εξοπλισμό που διαθέτει ο 
πάροχος», στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν διαθέτει ο ίδιος τον εξοπλισμό αυτό 
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μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων κατ’ άρθρο 19.5 και προσκομίζοντας 
δικαιολογητικά του άρθρου 22.2.5, δηλαδή συμφωνητικό ή άλλες έγγραφες δεσμεύσεις από τα 
αρμόδια όργανα των οικονομικών φορέων, με εξειδίκευση των πόρων που θα διατεθούν και 
δέσμευση για τη διάθεσή τους. Επαναλαμβάνουμε ότι η συνεργασία δεν απαιτείται να είναι 
αποκλειστική, αλλά θα πρέπει να υφίσταται δέσμευση ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης το 
εργαστήριο θα συνεργαστεί με τον προσφέροντα και θα εκτελέσει τις δοκιμές. Έτσι, 
ανεξαρτήτως αν το εργαστήριο δηλωθεί ως υπεργολάβος ή όχι και ανεξαρτήτως του 
ποσοστού υπεργολαβίας, θα πρέπει να προσκομιστεί ΕΕΕΣ στο στάδιο υποβολής προσφοράς 
και σε περίπτωση κατακύρωσης όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αφορούν τους 
τρίτους οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκατέρωθεν δεσμεύσεων».

O 
Συντάξας

Ευθύμιος Σακκάς
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