ELENI
PACHATOURIDOU

Digitally signed by ELENI
PACHATOURIDOU
Date: 2017.10.18 12:39:33
+03'00'

Θεσσαλονίκη 18/10/2017
Αρ. πρωτ. 30723
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2310 966968

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Παροχή
Υπηρεσιών: «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης»
με αριθμό Διακήρυξης 27/2017
Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 29972/11-10-2017 αίτημα παροχής διευκρινίσεων του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 27/2017 της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
2. Το ταυτάριθμο με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης
Εγκαταστάσεων και Δικτύων Υδρευσης.
Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω πρώτο σχετικό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με το οποίο τίθενται
διευκρινιστικά ερωτήματα σας μεταφέρουμε τις απόψεις της αρμόδιας Διεύθυνσης, όπως
αυτές αποτυπώθηκαν στο το δεύτερο σχετικό έγγραφο.
1. Όσον αφορά το άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα παράγραφος Β.
διευκρινίζεται ότι στο διαγωνισμό ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να
έχουν εμπειρία σε κατηγορία υπηρεσιών:
Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων την τελευταία δεκαετία
έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες (υπηρεσίες) θα πρέπει να έχουν χρονική διάρκεια τριάντα
έξι (36) μηνών συνολικά, με μια ή περισσότερες συμβάσεις, παράλληλες ή διαδοχικές
χρονικά και θα αφορούν σε εγκαταστάσεις πραγματικής λειτουργίας δυναμικότητας, 120.000
m3/μέρα κατ’ ελάχιστο, με αερόβια βιολογική διαδικασία νιτροποίησης απονιτροποίησης,
αναερόβια διαδικασία με χώνευση και διαχείριση ιλύος. Επιπλέον οι ως άνω εγκαταστάσεις
θα υποστηρίζονται από συστήματα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού.
2. Για τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ), ο
τεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται περιγράφεται στο Άρθρο 2, σημείο 10
«Παραλαβής-τμηματικής φόρτωσης, μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος (κωδικός 19 09
02-λάσπη από διαύγαση νερού, ΚΥΑ 50910/2727/2003) που παράγεται, προσωρινά στον
παρακείμενο χώρο απόθεσης εντός της ΕΕΝ. Αποκατάσταση του χώρου με προσθήκη
χώματος (όχι μπάζα) και διάστρωση με σκύρα, ώστε να είναι προσπελάσιμος. Θα
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρασύρεται από αέρα» και σημείο
12 «Προμήθειας, μισθώσεως, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων,
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων, γερανών, ανυψωτικών μηχανημάτων κλπ. που

απαιτούνται για οποιαδήποτε εργασία για τη λειτουργία, συντήρηση ή άλλη προμήθεια
για το σύνολο της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού».
Όσον αφορά τα μέτρα για την εξασφάλιση ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
αυτά περιγράφονται στο άρθρο «2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν
Α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε αντίστοιχες δραστηριότητες κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο επί ποινή αποκλεισμού.
Β)

Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σε αντίστοιχα έργα κατά ISO 14001 ή
ισοδύναμο επί ποινή αποκλεισμού».

3. Ομοίως όπως στην παράγραφο 2, όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό.
4. Όσον αφορά την «Ασφάλιση έναντι Επαγγελματικών κινδύνων» στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ταυτίζεται «με το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια
ισχύος της ασφάλισης και θα είναι τουλάχιστον το ποσό των 2.500.000 €», όπως αναφέρεται στο
Παράρτημα Α, Άρθρο 22, παράγραφος 2 της διακήρυξης.
5. Όσον αφορά το Άρθρο 2, σημείο 5 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης διευκρινίζεται
ότι α) ο Πάροχος «έχει την υποχρέωση να επαναφέρει τον περιβάλλοντα χώρο στην πρότερη
άριστη κατάσταση, όπως οδοστρώματα, πεζοδρόμια, γκαζόν, προκήπια, θαμνώδεις
υπαίθριους χώρους, διαβάσεις, κλίμακες με τις προστασίες διέλευσης, ταράτσες, επιφάνειες
θερμομόνωσης – υγρομόνωσης, στεγασμένους διαδρόμους, χαλικόστρωτα κτλ.»
ανεξαρτήτως αν σχετίζεται με την παροχή ή όχι δικής του υπηρεσίας.
β) Έχει προβλεφθεί στον γενικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα περιλαμβάνεται στο
«πάγιο ποσό λειτουργίας».
γ) Τα όρια και οι προϋποθέσεις στη σχετική υποχρέωση του Παρόχου τίθενται στις
αναφερόμενες στο Άρθρο 2, σημείο 5 του Παραρτήματος Α και συγκεκριμένα ως εξής: Σε
όλες τις περιπτώσεις.
6. Διευκρινίζοντας για τα χαρακτηριστικά «της ασφαλούς κατασκευής και τοποθέτησης
στεγάστρου που θα προστατεύει το σύνολο της Μ.Α.Α από ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα»
όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο 34 του πίνακα του Άρθρου 2 (σελ. 37) του
Παραρτήματος Α της διακήρυξης αυτή η κατασκευή αφορά περίπου μήκος 12,50m, πλάτος
6,70m και ύψος 4,50m, στήριξη πάνω στη βάση τοποθέτησης του περιστρεφόμενου
κλιβάνου και να είναι κατασκευασμένο από κυματοειδούς μορφής πολυκαρβονικό υλικό ή
γαλβανιζέ λαμαρίνα. Ο σκελετός θα είναι από γαλβανιζέ σωλήνα μορφής.
7. Διευκρινίζοντας για τα χαρακτηριστικά της Πλυντηρίδας Άμμου, όπως αυτά αναφέρονται
στο σημείο 36 του πίνακα του Άρθρου 2 (σελ. 37) του Παραρτήματος Α της διακήρυξης, η
δυναμικότητά της οφείλει να είναι τουλάχιστον 2 m3/h σε άμμο και 30 m3/h σε μικτό υγρό
και να είναι κατασκευασμένη από υλικό κατάλληλο να έρχεται σε επαφή με νερό και άμμο.

8. Εκ παραδρομής αναφέρεται στην διακήρυξη στο Άρθρο 2, σημείο 40 και στο Άρθρο 6,
παράγραφος 6 του Παραρτήματος Α η φράση «με σκοπό την αντικατάστασή του και
αντίστοιχη περικοπή του μηναίου τιμήματος». Κατά συνέπεια και στις δύο προαναφερόμενες
περιπτώσεις της διευκρίνησης διαγράφεται η φράση «με σκοπό την αντικατάστασή του και
αντίστοιχη περικοπή του μηναίου τιμήματος».
9. Στο Άρθρο 9 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης αναφέρεται ρητά ότι «το Εργαστήριο
της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,
αποτελείται από προσωπικό της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και εκτελεί δειγματοληψίες και εργαστηριακές
αναλύσεις στην είσοδο της εγκατάστασης, στα ενδιάμεσα στάδια επεξεργασίας σύμφωνα με το
πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από την αρχή της λειτουργίας του και τις εγκεκριμένες
αναλυτικές μεθόδους αναφοράς, ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτό στην έξοδό του (Δ3) Σ.Δ. 14 και
πριν δοθεί στην κατανάλωση πληροί τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών
διατάξεων». Στην παρατήρηση 4 του Άρθρου 9 (σελ. 49 Παράρτημα Α) αποσαφηνίζεται ότι:
«Το Εργαστήριο της ΕΕΝ θα κοινοποιεί σε καθημερινή βάση όλα τα αποτελέσματα των
αναλύσεων στον Υπεύθυνο Λειτουργίας της ΕΕΝ. Σε περίπτωση που απαιτείται θα
εκτελούνται πρόσθετες δειγματοληψίες και αναλύσεις κατόπιν ανάγκης και συνεννόησης του
Υπευθύνου του Εργαστηρίου και Λειτουργίας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε ένσταση του
Παρόχου στα αποτελέσματα των αναλύσεων θα εκτελούνται αναλύσεις και από το Τμήμα
Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ή σε
εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο με δαπάνες του Παρόχου».
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν έχει υποχρέωση να διενεργεί ελέγχους κατόπιν εντολής του Παρόχου,
εφόσον η ίδια δεν τους κρίνει απαραίτητους για την βέλτιστη ποιότητα του εξερχόμενου
νερού από την Ε.Ε.Ν. και τη λειτουργία της ΕΕΝ, που οφείλει να πληροί τους όρους των
εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων ή άλλων διαδικασιών σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση αντίφασης των πορισμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και των εργαστηριακών ελέγχων
του Παρόχου σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο, υπερισχύει το πόρισμα του
διαπιστευμένου εργαστηρίου, είτε αυτό (πόρισμα) είναι του υπό διαπίστευση εργαστηρίου
της ΕΥΑΘ Α.Ε. είτε εξωτερικού εργαστηρίου.

Ο Διευθυντής Οικονομικών
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