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ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:      87417

  ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ    
   ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ  
   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – 
   ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», 

Εργολαβία: Α-457 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                    14.02.2020

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

(μέσω portal ΕΣΗΔΗΣ)

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

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Ε.ΥΔ.Α.Π. 1915/28-01-2020 έγγραφο.

ΕΡΩΤΗΜΑ : 
Κύριοι, 
Στη διακήρυξη του ανωτέρω προς δημοπράτηση Έργου και συγκεκριμένα στο άρθρο 22.Δ. Τεχνική 
Επαγγελματική Ικανότητα αναφέρεται : 
«Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν 
κατασκευάσει από το 2011 και έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ένα 
τουλάχιστον υδραυλικό έργο δικτύου αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένου και ενός τουλάχιστον 
αντλιοστασίου, με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης δεκαπέντε εκατομμύρια Ευρώ 
(15.000.000 €) χωρίς ΦΠΑ.» 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε : 
α) ότι γίνεται αποδεκτή εμπειρία στο πλαίσιο εργολαβίας στην οποία έχει εκτελεσθεί σαφώς 
υδραυλικό έργο δικτύου αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένου και αντλιοστασίου, με αξία 
εργασιών που ξεπερνά την ανωτέρω απαίτηση και 
β) ότι η απαιτούμενη εμπειρία μπορεί να προκύπτει από την κατασκευή υπόγειων δικτύων 
αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

α) Εφόσον το υδραυλικό  έργο αφορά σε δίκτυο αποχέτευσης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και 
ένα τουλάχιστον αντλιοστάσιο με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης - του δικτύου 
αποχέτευσης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένα αντλιοστάσιο - 15.000.000 € 
χωρίς ΦΠΑ και παράλληλα η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένου και 
τουλάχιστον ενός αντλιοστασίου έχει περαιωθεί εντός του χρονικού διαστήματος  από το 
2011 και έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, τότε ικανοποιείται το 
κριτήριο 22Δ (β). 
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Η περαίωση αποδεικνύεται από πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης στο οποίο θα αναφέρεται η 
αξία, ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης των έργων και θα διευκρινίζεται «αν τα έργα 
εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και αν περατώθηκαν 
κανονικά», σύμφωνα με το άρθρο 23.6 στοιχείο ii) της διακήρυξης . 

β) Η απαιτούμενη εμπειρία που αναφέρεται στο κριτήριο 22Δ (β) της Διακήρυξης μπορεί να 
προκύπτει από την κατασκευή υπόγειων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων και του 
αντλιοστασίου τους. 

Για τη σύνταξη

Ελένη Αλεξάνδρου
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