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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ
Α.Ε. (αριθ. Μ.Α.Ε. 41913/06/B/98/32), που έχει έδρα στο κτίριο της οδού Εγνατίας 127, Τ.Κ. 54 635, στη Θεσσαλονίκη
(κωδ. NUTS: EL522, τηλ. 2310 212 231, fax. 2310 212 439, URL: www.eyath.gr, email: info@eyath.gr), προκηρύσσει διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό "ανοικτής διαδικασίας", άνω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης
του έργου με τίτλο "Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού
Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ", εκτιμώμενης αξίας έργου τεσσάρων εκατομμυρίων
τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.400.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.
Η κύρια ασκούμενη δραστηριότητα είναι το ύδωρ (άρθ. 230 του Ν. 4412/2016).
Το έργο έχει ως αντικείμενο:
- “Βελτίωση – Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Λυμάτων Α5 - Λιμάνι”.
Το υποέργο αφορά στην αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου λυμάτων Α5 της ΕΥΑΘ
καθώς και στην αναβάθμιση του οικοδομικού μέρους του, λόγω παλαιότητας ή/και ανεπάρκειας αυτού να καλύψει τις
αυξημένες απαιτήσεις. Το αντλιοστάσιο Α5 βρίσκεται στο Λιμάνι στην Αποθήκη Α’.
- “Βελτίωση – Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Λυμάτων Α2Β - ΒΙ.ΠΕ.Θ.(ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ)”.
Το υποέργο αφορά στη βελτίωση - αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου λυμάτων Α2Β
της ΕΥΑΘ καθώς και στην αναβάθμιση - επέκταση του δομικού μέρους του, λόγω παλαιότητας ή/και ανεπάρκειας αυτού
να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις. Το αντλιοστάσιο Α2Β βρίσκεται εντός περιφραγμένου χώρου νότια της οδού Δα13 Β’
φάσης της ΒΙ.ΠΕ.Θ.
- “Αντικατάσταση δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού Αντλιοστασίου Α5 Λιμένα”.
Το υποέργο αφορά την κατασκευή δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης από Ελατό Χυτοσίδηρο κατάλληλου για
λύματα διαμέτρου DN400mm και μήκους 680,00m περίπου, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων καταθλιπτικών αγωγών
DN350 του αντλιοστασίου A5 Λιμένος μέχρι την οδό Εγνατία.
- “Κατασκευή Παραλιακού Συλλεκτήρα αγωγού αντλιοστασίου Β3”.
Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει την κατασκευή παραλιακού αγωγού που θα εκκινεί από το αντλιοστάσιο Β3 με διατομή
DN900mm και αφού περάσει κάθετα την λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου θα διακλαδίζεται σε δύο τμήματα διαμέτρου DN600mm.
Το ένα τμήμα, μήκους περίπου 765,00m, θα οδεύει βόρεια έως την οδό Έδισον και θα περιλάβει τους αγωγούς που
συμβάλλουν σε αυτό. Το άλλο τμήμα, μήκους περίπου 560,0μ, θα οδεύει νότια με αλλαγή της διαμέτρου του σε DN500mm
μετά την οδό Καλλιδοπούλου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου.
Επίσης, κατά τμήματα δίπλα ακριβώς από τον νέο αγωγό και στο ίδιο σκάμμα με αυτόν θα κατασκευασθεί και αγωγός
αποχέτευσης ομβρίων από PVC συνολικού μήκους περίπου 210,00m. Επίσης, περιλαμβάνεται και η κατασκευή
μικρότερων τμημάτων αγωγών μήκους περίπου 720,00m.
- “Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Α17 Φοίνικα”.
Το έργο αφορά την κατασκευή νέου συλλεκτήριου αγωγού στο αντλιοστάσιο Φοίνικα και την τοποθέτηση δικλείδας
απομόνωσης εντός νέου φρεατίου.
- “Ανακατασκευή Κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ΕΕΛ Αινεία”.
Το υποέργο αφορά την στην αντικατάσταση τμήματος του βαρυτικού αγωγού αποχέτευσης που καταλήγει στις Ε.Ε.Λ. Αινεία
στο Αγγελοχώρι. Συγκεκριμένα πρόκειται να ανακατασκευαστούν 1.920,00m περίπου διαμέτρου DN800mm από
σκυρόδεμα, με νέο αγωγό διαμέτρου 800mm από πλαστικό σωλήνα δομημένου τοιχώματος, και 615,00m περίπου
διαμέτρου DN1000mm από σκυρόδεμα, με νέο αγωγό διαμέτρου DN1000mm από πλαστικό σωλήνα δομημένου
τοιχώματος (CPV 45248000-7 "Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών").
Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η ευρύτερη περιοχή του παραλιακού μετώπου της πόλης της Θεσσαλονίκης, το
αντλιοστάσιο Α2.Β της ΒΙ.ΠΕ.Θ καθώς και η Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ του Αγγελοχωρίου. (κωδ. NUTS: EL522).
Μπορούν να ανακτηθούν με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (ΤΕΥΔ, Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς, Τεύχη Δημοπράτησης) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. από το URL: http://www.eyath.gr (Έργα &
Ανάπτυξη / Διακηρύξεις Έργων & Μελετών).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30/01/2019, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε δικαιολογητικά,
το αργότερο στις 06/02/2019.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
π.μ.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
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Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95
παρ.2α του Ν.4412/2016.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» 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 τους όρους των παρ. 2, 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 από 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 αυτή την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Αναφορικά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους
στο Μ.Ε.Ε.Π. και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένη τάξη της κατηγορίας Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών, οι
οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.
3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσης
Διακήρυξης. Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, πρέπει να διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
(α) Αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία, που αποδεικνύεται με κύκλο εργασιών:
-εξακοσίων επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (607.500,00) ευρώ, για τον τομέα των Υδραυλικών Έργων και :
- για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων: τα οριζόμενα στην παράγραφο 5(β) του άρθρου 100 του
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(β) Ίδια Κεφάλαια, ύψους τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000,00) ευρώ. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα
ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησης τους
από τις εποπτικές αρχές.
(γ) Αξία Παγίων Στοιχείων, ύψους εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ. Ως Πάγια Στοιχεία ορίζεται το άθροισμα
των Ακινήτων και του Μηχανολογικού εξοπλισμού, των οποίων η Αξία θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται
παρακάτω:
- Αξία Ακινήτων, ύψους είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00) ευρώ. Ως ακίνητα λογίζονται τα γήπεδα, οικόπεδα
και κτήρια.
- Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισμού, ύψους είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00) ευρώ. Ως μηχανολογικός
εξοπλισμός λογίζονται τα Μηχανήματα και τα κάθε είδους Μεταφορικά Μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα.
Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας
διακήρυξης.
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.
Αναφορικά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους
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στο Μ.Ε.Ε.Π. και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένη τάξη της κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.
3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις κατηγορίες έργων, που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσης
Διακήρυξης. Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην:
(α) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να : περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον στη βασική και συμπληρωματική τους
στελέχωση έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς απαιτείται να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον στη βασική και συμπληρωματική
τους στελέχωση έναν (1) μηχανικό δωδεκαετούς προϋπηρεσίας και έναν (1) μηχανικό εννεαετούς προϋπηρεσίας που έχουν
απασχοληθεί στην κατασκευή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Τα έτη προϋπηρεσίας των ως άνω μηχανικών μπορούν να
προκύπτουν και από την επίβλεψη ή μελέτη ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με την ακόλουθη αντιστοιχία: ένα (1) έτος στην
κατασκευή αντιστοιχεί σε δύο (2) έτη στην επίβλεψη και τρία (3) έτη στην μελέτη έργων των ως άνω Κατηγοριών.
(β) Κατηγορία ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να : περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον στη βασική και
συμπληρωματική τους στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ` βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ`βαθμίδας
ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ`βαθμίδας.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς απαιτείται να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον στη βασική και συμπληρωματική
τους στελέχωση δύο (2) μηχανικούς εννεαετούς προϋπηρεσίας ή έναν (1) μηχανικό εννεαετούς προϋπηρεσίας και δύο (2)
μηχανικούς εξαετούς προϋπηρεσίας ή έναν (1) μηχανικό δωδεκαετούς προϋπηρεσίας που έχουν απασχοληθεί στην
κατασκευή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Τα έτη προϋπηρεσίας των ως άνω μηχανικών μπορούν να προκύπτουν
και από την επίβλεψη ή μελέτη ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με την ακόλουθη αντιστοιχία: ένα (1) έτος στην
κατασκευή αντιστοιχεί σε δύο (2) έτη στην επίβλεψη και τρία (3) έτη στην μελέτη έργων της ως άνω Κατηγορίας.
Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας
διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους
της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα
οχτώ χιλιάδων (88.000,00€) ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 12/12/2019, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Αριθ. Πρωτ. ΓΔ 34
Θεσσαλονίκη, 14/01/2019
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Γιάννης Κρεστενίτης

