
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 

(ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

 

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 με τίτλο " Συμφωνία - Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου  υποστήριξης για μελέτες & 
έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.", αξίας ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.322.500,00€), χωρίς ΦΠΑ. 
 
Η κύρια ασκούμενη δραστηριότητα είναι το ύδωρ (άρθ. 230 του Ν.4412/2016). 
 
Στο αντικείμενο της Συμφωνίας - Πλαίσιο περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε αντικείμενα 
οικονομικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και χημικοτεχνικών  μελετών, καθώς και 
μελετών συστημάτων πληροφορικής, οι οποίες θα παρουσιαστούν κατά την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων 
που θα αφορούν την υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΣΕΣ) της ΕΥΑΘ ΑΕ. (CPV 71200000-0, 
71300000-1, 71500000-3, 71800000-6, 79400000-8). 
 
Στο αντικείμενο της παρούσας ΣΠ περιλαμβάνεται το σύνολο των υπηρεσιών που θα κληθεί να παράσχει ο Τεχνικός 
Σύμβουλος μέσω των επιμέρους συμβάσεων της ΣΠ, τα οποία δύνανται να αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
οποιοδήποτε από τα παρακάτω θέματα (ή συνδυασμό τους), ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά το χρόνο 
ισχύος της Σύμβασης: 
1. Η σύνταξη ή/και ο έλεγχος συμβατικών τευχών διαγωνισμών (εγγράφων σύμβασης) ανάθεσης μελετών, έργων ή 

υπηρεσιών. 
2. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων για την ανάθεση μελετών, έργων ή υπηρεσιών στο 

πλαίσιο διεκπεραίωσης του αντικειμένου της ΕΥΑΘ Α.Ε.. 
3. Η υποστήριξη της ΕΥΑΘ Α.Ε. στη διεξαγωγή ανάθεσης συμβάσεων μελετών, έργων ή υπηρεσιών. 
4. Ο έλεγχος των μελετών (σε οποιοδήποτε στάδιο εκπόνησής τους) που υποβάλλονται από αναδόχους στο πλαίσιο 

τρεχουσών (κατά την υπογραφή της ΣΠ) αλλά και μελλοντικών συμβάσεων μελετών, με βάση τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές και τις παραδοχές των τεχνικών προσφορών με βάση τις οποίες έγινε  ανάθεσή τους (των 
συμβάσεων). 

5. Ο έλεγχος σχεδίων και μελετών που υποβάλλονται από αναδόχους κατά τη διάρκεια κατασκευής έργων, με βάση την 
οριστική μελέτη για τα εν λόγω έργα και τα πραγματικά στοιχεία που θα προκύψουν κατά την κατασκευή τους. 
Επιπλέον, ο έλεγχος καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών και μηχανημάτων, όταν αυτά προβλέπονται 
και προδιαγράφονται στις εκάστοτε συμβάσεις. 

6. Ο έλεγχος σχεδίων και μελετών που υποβάλλονται από αναδόχους στο πλαίσιο υποχρεώσεών τους που απορρέουν 
από την υλοποίηση συμβάσεων υπηρεσιών (π.χ. σύμβαση λειτουργίας ΕΕΛΘ, κλπ.). 

7. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των χρονοδιαγραμμάτων μελετών και έργων που υποβάλλονται από αναδόχους, 
έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις καθορισμένες τμηματικές και συνολικές προθεσμίες, και να εξασφαλίζεται η 
τήρησή τους. Επίσης, η υπόδειξη τυχόν τροποποιήσεων στα προαναφερθέντα χρονοδιαγράμματα, οι οποίες θα 
αποβλέπουν στην ταχύτερη και πληρέστερη εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης.   

8. Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων επάνω σε τεχνικά θέματα που προκύπτουν ή σε παραδοτέα που υποβάλλονται από 
αναδόχους μελετών και έργων, καθώς και η υπόδειξη συμπληρώσεων προς αναθεώρησή τους, όπου αυτό 
απαιτηθεί. Επίσης, η υπόδειξη της καταλληλότερης κατά περίπτωση μεθοδολογίας για τον έλεγχο ποιότητας 
κατασκευών και εξοπλισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές. 

9. Ο έλεγχος και η σύνταξη γνωμοδοτήσεων επάνω σε αιτήματα και ενστάσεις που υποβάλλονται από τους αναδόχους 
μελετών, έργων ή υπηρεσιών σχετικά με:  

• αναθεωρήσεις / τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου τους 

• την υλοποίηση ή την τροποποίηση όρων των συμβάσεων ανάθεσής τους 
10. Η υποστήριξη της ΕΥΑΘ στην επίβλεψη έργων – ή και η κατά περίπτωση πλήρης επίβλεψή τους – για την επιτυχή 

υλοποίησή τους σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης. Το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας τεχνικής 
υποστήριξης ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

• επίβλεψη επί τόπου των έργων 

• έλεγχο των αναδόχων των έργων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών ή/και των 
τροποποιήσεων αυτών, καθώς και τον έλεγχο των αντίστοιχων μελετών εφαρμογής που έχουν συνταχθεί από 
τους αναδόχους  

• έλεγχο των αναδόχων των έργων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και τήρηση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου 
και των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής 

• παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόταση κατάλληλων λύσεων επί προβλημάτων ή/και διαφορών που 
ανακύπτουν με τους αναδόχους των έργων 

11. Η υποστήριξη της ΕΥΑΘ Α.Ε. στη διοίκηση των έργων, όσον αφορά θέματα οργάνωσης και παρακολούθησης της 
εξέλιξης της υλοποίησής τους. 

12. Η παρακολούθηση των δοκιμών ελέγχου λειτουργίας, τόσο των επί μέρους κατασκευαζόμενων μονάδων, όσο και 
του συνόλου των εγκαταστάσεων στις οποίες είναι ενταγμένες οι μονάδες αυτές, καθώς και η υποβολή σχετικών 
εκθέσεων με παρατηρήσεις, προτάσεις αποκατάστασης ελαττωμάτων και οδηγίες λειτουργίας. 



13. Η ανάλυση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ), όπου αυτά εμπλέκονται με το αντικείμενο της 
ΕΥΑΘ Α.Ε., καθώς και η υποβολή εκθέσεων ή/και γνωμοδοτήσεων επάνω σε ζητήματα που ενδέχεται να 
προκύψουν για/από την εφαρμογή των μέτρων που αυτά (τα ΣΔΛΑΠ) προβλέπουν και τα οποία (ζητήματα) 
σχετίζονται με το αντικείμενο της ΕΥΑΘ Α.Ε.. 

14. Η σύνταξη εκθέσεων, τεχνικών δελτίων χρηματοδότησης και γνωμοδοτήσεων επάνω σε ζητήματα που ενδέχεται να 
προκύψουν κατά την υλοποίηση του ΣΕΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 
Οι μελέτες θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο βάσει Συμφωνίας - Πλαίσιο, ειδικής για τα έργα περιοχής επιχειρησιακής 
δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων αυτών και της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
(κωδ. NUTS: EL522). 
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (ΕΕΕΣ, Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς, Τεύχη Δημοπράτησης) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr→Έργα & 
Ανάπτυξη→Διακηρύξεις Έργων/Μελετών). 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05 / 10 / 2018, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες 
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε 
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 12 / 10 / 2018. 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18 / 10 / 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00π.μ.  
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23 / 10 / 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.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. 
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα 
κριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, όπως περιγράφονται στα άρθρα 21.1 έως 21.4 της Διακήρυξης. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση 

μελετών των κατηγοριών 3 (Οικονομικές Μελέτες), 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων), 8 (Στατικές 

Μελέτες), 9 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες), 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), 18 

(Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων), και 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 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) 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 254 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 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να 
αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 
 
Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων, που διαθέτουν μέσο ετήσιο 
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ποσού 200.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ., όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 19.2 της Διακήρυξης.  
Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 19.5 της 
Διακήρυξης. 
 
Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική ικανότητα: 
 
(α) που εκφράζεται σε έτη εμπειρίας του στελεχικού δυναμικού του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα 

με την προεκτιμώμενη αμοιβή της ζητούμενης κατηγορίας μελέτης: 

i) για την Κατηγορία Μελέτης 3 (Οικονομικές Μελέτες), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας και 
άνω 

ii) για την Κατηγορία Μελέτης 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 
8ετούς εμπειρίας και άνω 

iii) για την Κατηγορία Μελέτης 8 (Στατικές Μελέτες), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας και 
άνω 

http://www.promitheus.gov.gr/


iv) για την Κατηγορία Μελέτης 9 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες), απαιτείται 
τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας και άνω 

v) για την Κατηγορία Μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς 
εμπειρίας και άνω 

vi) για την Κατηγορία Μελέτης 18 (Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων), απαιτείται 
τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας και άνω. 

 
(β) που εκφράζεται με την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και μελετών, του 

υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ως παρόμοιες υπηρεσίες/ μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη υπηρεσιών/ μελετών, ανά κατηγορία (όπου αναφέρονται 
προϋπολογισμοί έργων, αυτοί αφορούν το σύνολο του έργου και όχι του επιμέρους πτυχίου): 

i) για την Κατηγορία Μελέτης 9, να έχει ολοκληρώσει (με έγκριση), κατά την τελευταία δεκαετία από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, την εκπόνηση ή παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για τα 
παρακάτω: 

• μία (1) τουλάχιστον οριστική μελέτη αντλιοστασίου ύδρευσης, ελάχιστης ονομαστικής παροχής 400m3/h, 
εφοδιασμένου με δύο (2) τουλάχιστον εγκατεστημένες αντλίες. 

• μία (1) τουλάχιστον οριστική μελέτη αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων, ελάχιστης ονομαστικής 
παροχής 500m3/h, εφοδιασμένου με δύο (2) τουλάχιστον εγκατεστημένες αντλίες. 

• μία (1) τουλάχιστον μελέτη (μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δημοσίου ή για λογαριασμό 
αναδόχων κατασκευής Δημόσιου έργου που υλοποιήθηκε) Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, 
ελάχιστου συνολικού προϋπολογισμού έργων 2.500.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

• μία (1) τουλάχιστον μελέτη εγκατάστασης ηλεκτρολογικών και συστημάτων τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού 
(SCADA), αυτοματισμού λειτουργίας έργων επεξεργασίας νερού, λυμάτων, και γενικά εγκαταστάσεων 
ύδρευσης αποχέτευσης (αντλιοστάσια, δεξαμενές, κλπ.), αερίου και ενέργειας, ελάχιστου συνολικού 
προϋπολογισμού έργων 500.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

ii) για την Κατηγορία Μελέτης 13, να έχει ολοκληρώσει (με έγκριση), κατά την τελευταία δεκαετία από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, την εκπόνηση ή παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για τα 
παρακάτω: 

• μία (1) τουλάχιστον οριστική μελέτη ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης, ελάχιστου 
συνολικού προϋπολογισμού έργων 1.200.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

• μία (1) τουλάχιστον οριστική μελέτη αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης, 
ελάχιστου συνολικού προϋπολογισμού έργων 2.000.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

• μία (1) τουλάχιστον μελέτη (μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δημοσίου ή για λογαριασμό 
αναδόχων κατασκευής Δημόσιου έργου που υλοποιήθηκε) Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ελάχιστου 
συνολικού προϋπολογισμού έργων 2.500.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

• μία (1) τουλάχιστον μελέτη υδραυλικής προσομοίωσης για τον έλεγχο διαρροών δικτύων ύδρευσης, ελάχιστου 
συνολικού μήκους δικτύου 12.000 m. 

 
(γ) που εκφράζεται με τη διαθεσιμότητα του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού: 

• Έναν (1) Συντονιστή- Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό υπερεικοσαετούς επαγγελματικής εμπειρίας, με 
εμπειρία σε μελέτες έργων Ύδρευσης -  Αποχέτευσης και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. 

• Έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό υπερεικοσαετούς επαγγελματικής εμπειρίας, με εμπειρία σε 
εκπόνηση μελετών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

• Έναν (1) Διπλωματούχο Η/Μ Μηχανικό υπερεικοσαετούς επαγγελματικής εμπειρίας, με εμπειρία σε εκπόνηση 
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

• Έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό υπερδεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας, με εμπειρία σε στατικές 
μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού. 

• Έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό υπερδεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας, με εμπειρία σε 
αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων. 

• Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό υπερδεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας στην υδραυλική προσομοίωση 
και τον έλεγχο διαρροών δικτύων ύδρευσης. 

• Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό υπερδεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας στην υδραυλική προσομοίωση 
δικτύων αποχέτευσης. 

• Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό υπερδεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας στην εκπόνηση υδρολογικών 
μελετών. 

• Έναν (1) Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό υπερδεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας με εξειδίκευση στις 
χημικές διεργασίες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) ή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ). 

• Έναν (1) Μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη μελέτη ή επίβλεψη εγκατάστασης ηλεκτρολογικών 
και συστημάτων τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού (SCADA) αυτοματισμού λειτουργίας έργων επεξεργασίας νερού, 
λυμάτων, και γενικά εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης (αντλιοστάσια, δεξαμενές, κλπ.), αερίου και 
ενέργειας. 

• Έναν (1) Πτυχιούχο/Διπλωματούχο, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή 
Μηχανικό Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή συναφούς αντικειμένου, με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία 



στη συγγραφή προτάσεων και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων για την υλοποίηση 
πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

 
Σε σχέση με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών επίβλεψης έργου, σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς, για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της παρούσας, θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία από την κατασκευή 
ή επίβλεψη έργων κατηγοριών Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να καλύπτεται από 
την προαναφερθείσα Ομάδα Εργασίας, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν, τουλάχιστον ένας (1) μηχανικός με 
αποδεδειγμένη δεκαπενταετή (ή μεγαλύτερη) εμπειρία σε κατηγορία έργων Υδραυλικά και ένας (1) μηχανικός με 
αποδεδειγμένη δεκαπενταετή (ή μεγαλύτερη) εμπειρία σε κατηγορία έργων Ηλεκτρομηχανολογικά. Η εμπειρία των ως 
άνω μελών της Ομάδας Εργασίας μπορεί να προκύπτει είτε από σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα, είτε από την 
εγγραφή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες έργου ΜΕΚ. 
 
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
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 είκοσι 
έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (26.450,00€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 18 / 12 / 2019, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Συμφωνίας - Πλαίσιο ορίζεται σε έξι (6) έτη από την 
υπογραφή του συμφωνητικού. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου 
υλοποίησης της Συμφωνίας – Πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της Συμφωνίας – Πλαίσιο. 
 
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο «Προκήρυξη 
Σύμβασης» απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 / 09 / 2018. 

 

Αριθ. Πρωτ. ΓΔ 576 

Θεσσαλονίκη,       13 / 09 / 2018 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 
 
 
 

Γιάννης Κρεστενίτης 
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