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Θέµα: ∆ιευκρινήσεις για τον ∆ιαγωνισµό «Λειτουργία και συντήρησης µονάδας
θερµικής ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛΘ, Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης».

Σας κοινοποιούµε έγγραφο µε διευκρινίσεις της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης, σχετικά
µε τους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

Ερώτηµα 1
«Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12)
µήνες µε δυνατότητα µείωσης έως 30%. Επιπλέον στη ∆ιακήρυξη και ειδικότερα
στο Άρθρο 20, παρ. 3, τρίτο εδάφιο (σελ. 32 από 43) ορίζεται ότι : «...οι
αντικαταστάσεις και επισκευές του εξοπλισµού....θα εκτελούνται µε δαπάνη του
ΠΥ µέχρι ποσού 120.000€ συνολικά στη διάρκεια της σύµβασης...».
Παρακαλούµε να διευκρινίσετε ότι σε περίπτωση µείωσης της µέγιστης διάρκειας της
σύµβασης των δώδεκα (12) µηνών, το ως άνω ποσό θα µειωθεί αναλογικά.
Απάντηση: Το ποσό των 120.000 € για τις αντικαταστάσεις και επισκευές όλου του
εξοπλισµού και όπως αυτό θα διαµορφωθεί µε την εφαρµογή του ποσοστού έκπτωσης
του διαγωνισµού, αναφέρεται στη µέγιστη χρονική διάρκεια της σύµβασης των 12
µηνών (άρθρο 11 ∆ιακήρυξης). Σε περίπτωση µείωσης της διάρκειας της σύµβασης
το ποσό θα µειωθεί κατ’ αναλογία.

Ερώτηµα 2
Σύµφωνα µε το Άρθρο 20, παρ. 6 της ∆ιακήρυξης (σελ 33 από 43): «....κάθε υλικό ή
ανταλλακτικό είτε αυτόνοµα είτε ενταγµένο ως µέρος εξοπλισµού, τιµής κάτω των
500€ / τεµάχιο, πλέον ΦΠΑ, και έως 1.500 € συνολικά ανά µήνα για το συγκεκριµένο
είδος, βαρύνει τον ΠΥ, ανεξαρτήτως του αναγκαίου αριθµού τεµαχίων που θα
χρειαστούν για την αποκατάσταση βλάβης ή την τακτική συντήρηση».
∆ηλαδή ο Ανάδοχος βαρύνεται σηµαντικά και µέχρι αγνώστου εν τέλει ποσού, αφού
η όποια επιβάρυνση προκύπτει από το µέγιστο ποσό των 1.500€ ανά είδος επί τον
αριθµό των ειδών ανταλλακτικών. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση ενός
εργοστασίου µε την πολυπλοκότητα του παρόντος, ο αριθµός ειδών µπορεί να
ξεπεράσει τα 10 ανά µήνα.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε να διευκρινίσετε:




αν το µέγιστο µηνιαίο ποσό των 1.500,00€ που βαρύνει τον ΠΥ
αντιστοιχεί συνολικά σε όλα τα είδη ανταλλακτικών (κόστους 100-500€
ανά τεµάχιο) και δεν αφορά σε επιβάρυνση ανά είδος
Η αποζηµίωση του ΠΥ σε περίπτωσης υπέρβασης του ως άνω ποσού,
θα συνυπολογίζεται στις δαπάνες της προηγούµενης παραγράφου (1)
της παρούσης, ήτοι στο µέγιστο ποσό των 120.000€ που βαρύνει τον
Ανάδοχο, ή η σχετική δαπάνη θα πιστοποιείται και θα καταβάλλεται
στον Ανάδοχο.

Απάντηση: Από τα δεδοµένα λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας, δεν
προκύπτει εφαρµογή της περίπτωσης αυτής µε τη συχνότητα που αναφέρεται. Σε
κάθε περίπτωση στη διαµόρφωση του προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης έχει
συνυπολογιστεί η δαπάνη του ΠΥ.
 Ρητά αναφέρεται στο σχετικό άρθρο ότι το µέγιστο ποσό των 1.500€/µήνα
αφορά στο σύνολο των τεµαχίων /ανά συγκεκριµένο είδος/ανά µήνα, που η
τιµή τους κυµαίνεται από 100-500€/τεµάχιο
 Σε περίπτωση που προκύπτει ποσό >1.500€/µήνα για την προµήθεια τεµαχίων
του συγκεκριµένου είδους, τιµής 100-500€, η υπερβάλλουσα διαφορά
καλύπτεται από το κονδύλιο των 120.000€ (ερωτήµατος 1). Εάν εξαντληθεί
το ποσό αυτό πριν τη λήξη της σύµβασης, τότε η δαπάνη του υπερβάλλοντος
ποσού βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Ερώτηµα 3
Αναφορικά µε την ποιότητα της προς επεξεργασία ιλύος, παρακαλούµε να ορισθούν
επιπλέον τα όρια διακύµανσης του ποσοστού πτητικών στερεών (VSS) εντός των
οποίων ισχύουν οι εγγυήσεις του ∆ιαγωνισµού, όρια τα οποία αποτελούν και δεδοµένα
σχεδιασµού της Εγκατάστασης Ξήρανσης.
Απάντηση: Σύµφωνα µε τα δεδοµένα σχεδιασµού, η ζητούµενη διακύµανση του
ποσοστού πτητικών στερεών της αφυδατωµένη ιλύος που τροφοδοτείται στη
Μονάδα είναι:
Παράµετρος
Περιεκτικότητα οργανικών στερεών στην
αφυδατωµένη ιλύ (%)

Ελάχιστο

Μέγιστο

40

65

Εντός των ορίων αυτών ισχύουν οι εγγυήσεις των Τευχών του ∆ιαγωνισµού.
Ερώτηµα 4
Αναφορικά µε τη ποιότητα των επεξεργασµένων απαερίων, που ορίζεται στην Τεχνική
Προδιαγραφή 1 (σελ. ΤΠ 1-4), σηµειώνουµε ότι οι υποχρεώσεις του ΠΥ εύλογο είναι να
περιορίζονται στα όρια των ρυπαντών που αποµακρύνονται µε την προβλεπόµενη
επεξεργασία, και όχι στο σύνολο των ρυπαντών, ορισµένοι από τους οποίους (πχ βαρέα
µέταλλα κλπ) σχετίζονται, αποκλειστικά και µόνο, µε την ποιότητα των
επεξεργαζόµενων λυµάτων στην εΕΛΘ και κατ’ επέκταση και την ποιότητα της
παραγόµενης ιλύος, δηλαδή µε ζητήµατα πέραν της σφαίρας ευθύνης του Αναδόχου.
Απάντηση:

Η ευθύνη αποµάκρυνσης ορισµένων ρυπαντών αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου,
εφόσον προβλέπεται η εν λόγω επεξεργασία από τα δεδοµένα σχεδιασµού –
κατασκευής της µονάδας θερµικής ξήρανσης της ΕΕΛΘ.
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