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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129502-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Γαλάτσι: Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα
2020/S 054-129502

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

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
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννα Κουτσούμπα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ikoutsoumpa@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2107495459/5260
Φαξ:  +30 2107495550
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://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: http://www.eydap.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την υποβοήθηση τής Διεύθυνσης
Υδροληψίας στη λειτουργία των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου» — ΠΤΛΕΥ - 4

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71350000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Η σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αφορά στην
υποβοήθηση τής Διεύθυνσης Υδροληψίας στη λειτουργία των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (Κ.Α.Φ.).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 144 021.73 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL64
Κωδικός NUTS: EL30

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το συνολικό αντικείμενο των παρεχόμενων τεχνικών υπηρεσιών συνίσταται από 12 επιμέρους ενότητες, όπως
περιγράφονται κατωτέρω:
Ενότητα Α: Οργάνωση και συμπλήρωση των Μητρώων των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου.
Ενότητα Β: Επεξεργασία και αξιολόγηση των οπτικών επιθεωρήσεων, και των αποτελεσμάτων των ενόργανων
μετρήσεων (γεωτεχνικών, τοπογραφικών κ.λπ.) των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου.
Ενότητα Γ: Σύνταξη «εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης» του φράγματος Ευήνου, επικαιροποίηση
του «εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης» του φράγματος Μόρνου και επικαιροποίηση του «σχεδίου
παρακολούθησης, λειτουργίας και συντήρησης - κανονισμός λειτουργίας» του φράγματος Μαραθώνα.
Ενότητα Δ: Αναθεώρηση - επικαιροποίηση των «εγχειριδίων παρακολούθησης» των φραγμάτων, Μόρνου και
Ευήνου.
Ενότητα Ε: Αναθεώρηση - επικαιροποίηση των «σχεδίων αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων» (Σ.Α.Ε.Κ.)
των φραγμάτων Μόρνου και Ευήνου.
Ενότητα ΣΤ: Διενέργεια επιθεώρησης ασφαλείας στα φράγματα Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του Κ.Α.Φ..
Ενότητα Ζ: Έλεγχοι παραμέτρων σχεδιασμού και μεθόδων ανάλυσης των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και
Ευήνου.
Ενότητα Η: Υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υδροληψίας, για έγκριση των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και
Ευήνου από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (Δ.Α.Φ.).
Ενότητα Θ: Σύνταξη μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή οπτικού ελέγχου του εσωτερικού των σηράγγων
Μπογιατίου, Γκιώνας και Ευήνου - Μόρνου.
Ενότητα Ι: Σύνταξη μελέτης και τευχών δημοπράτησης, για την αναβάθμιση υφιστάμενων και κατασκευή νέων
έργων για την εκκένωση του ταμιευτήρα Μαραθώνα.
Ενότητα ΙΑ: Σύνταξη μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή επιθεώρησης των υδροφρακτών, που βρίσκονται στην
είσοδο του πύργου υδροληψίας του φράγματος Μαραθώνα και τευχών δημοπράτησης για τη συντήρηση ή και
αντικατάστασή τους.
Ενότητα ΙΒ: Σύνταξη προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης, για την αποκατάσταση των σωληνώσεων
αποστράγγισης εντός των στοών του φράγματος Μαραθώνα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς (άρθρο 21 της διακήρυξης): Αξιολογείται
η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Π.Τ.Λ.Ε.Υ.), όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση του άρθρου 20 της
διακήρυξης / Στάθμιση: σ1=30%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 2ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς (άρθρο 21 της διακήρυξης): Στο κριτήριο αυτό
αξιολογείται η πληρότητα και η αξιοπιστία της μεθοδολογίας των τεχνικών και άλλων υπηρεσιών, βάσει των
στοιχείων του άρθρου 20 της διακήρυξης / Στάθμιση: σ2=35%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 3ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς (άρθρο 21 της διακήρυξης): Στο κριτήριο
αυτό αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων του άρθρου 20 της διακήρυξης /
Στάθμιση: σ3=35%
Τιμή - Στάθμιση: UΟΠ=20% (οικονομική προσφορά)

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 144 021.73 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά», βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, θα αξιολογηθούν οι τεχνικές
και οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική
στάθμισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης.

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:
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
— δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων) και 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
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 Σ.Δ.Σ., στον 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 τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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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 δημοσίων 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 19, και των
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής
τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών 13 και 21. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
α) ασφαλιστική κάλυψη έναντι της επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητή σε ισχύ, τουλάχιστον ίση με το 100
% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής τής προς ανάθεση σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.·
β) μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών, στην κατηγορία μελετών 13, πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500 000,00
EUR) χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500 000,00 EUR) χωρίς Φ.Π.Α. στην κατηγορία
μελετών 21, για τις 3 τελευταίες, πριν τον διαγωνισμό, οικονομικές χρήσεις (δηλ. τα έτη 2017, 2018 και 2019),
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία στις κατηγορίες μελετών 13 και 21, και
τουλάχιστον:
α) για την κατηγορία μελέτης 13:
— 2 μελετητές 12/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,
— 1 μελετητή 8/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,
— 4 μελετητές 4/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον.
Για την κατηγορία μελέτης 21:
— 2 μελετητές 12/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,
— 1 μελετητή 8/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,
— 4 μελετητές 4/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον·
β) επιπλέον, κάθε προσφέρων πρέπει:
Να έχει συμμετάσχει με ποσοστό 40 % τουλάχιστον, στην εκπόνηση οριστικής μελέτης κατηγορίας 13 και
οριστικής μελέτης κατηγορίας 21, 1 τουλάχιστον φράγματος κατηγορίας Ι, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό
Ασφάλειας Φραγμάτων (Κ.Α.Φ.), τα τελευταία δέκα (10) προηγούμενα του έτους διαγωνισμού έτη, δηλαδή από
το έτος 2010 έως το έτος 2019·
γ) να έχει διατελέσει σύμβουλος του κυρίου του έργου ή του οικονομικού φορέα, που έχει αναλάβει την
κατασκευή φράγματος, με αντικείμενο την παρακολούθηση της κατασκευής 1 τουλάχιστον φράγματος
κατηγορίας Ι ή όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων (Κ.Α.Φ.), τα τελευταία δέκα (10)
προηγούμενα του έτους διαγωνισμού έτη, δηλαδή από το έτος 2010 έως το έτος 2019.
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Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, κατά το πρότυπο EN ISO 9001 ή
ισοδύναμο, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 309 του ν.
4412/2016.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 22 880,43 EUR (είκοσι
δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά).
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 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος τής
προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 22.6.2021· 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:

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την 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: 23/04/2020
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

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
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Ημερομηνία: 29/04/2020
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10.4.2020, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 16.4.2020.
Επιπλέον, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή εκπρόσωποί τους οφείλουν
να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις των ταμιευτήρων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου, και των αντίστοιχων
υδραγωγείων, καθώς και το αρχείο της Διεύθυνσης Υδροληψίας, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ώστε να λάβουν γνώση των στοιχείων που μπορεί η Διεύθυνση Υδροληψίας να τους χορηγήσει
και τη μορφή αυτών (έντυπη, ψηφιακή), και να λάβουν γνώση του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας
(Π.Τ.Λ.Ε.Υ.). Οτιδήποτε άλλο στοιχείο χρειασθεί για την επιτυχή παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει με δικές τους
ενέργειες και δαπάνες να το αναζητήσουν από την Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π., και το αρμόδιο Υπουργείο ή
άλλους φορείς. Η επίσκεψη θα πιστοποιηθεί από βεβαίωση, που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία Μενιδίου
- Μαραθώνα και την Υπηρεσία Φραγμάτων Μόρνου - Ευήνου, και θα συνοδεύει την τεχνική προσφορά. Η
έλλειψη των βεβαιώσεων αυτών αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.

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.)
Ταχ. διεύθυνση: Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144444/4214
Φαξ:  +30 2102144159
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://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:
Τα θέματα που αφορούν σε προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασία, καθορίζονται στο
άρθρο 6 της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/03/2020
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