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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248498-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
2021/S 094-248498

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Αριθμός ταυτοποίησης: 41913/06/B/98/32
Ταχ. διεύθυνση: Εγνατία 127
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 546 35
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Εμμανουήλ Βοζαλής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@eyath.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2310966938
Φαξ:  +30 2310969426
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eyath.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://www.eyath.gr/diagonismoi/diagonismoi-ergon-meleton/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Οριστική μελέτη δεξαμενών Δ2α και Δ3α και νέας δεξαμενής καθίζησης κορεσμού ασβέστη στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.).

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης:
— νέας δεξαμενής Δ2 (Δ2α), εισόδου - εξισορρόπησης ανεπεξέργαστου νερού στην κεφαλή της Ε.Ε.Ν.Θ., που 
θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Σ1 και Σ2 σταδίων της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού,
— νέας δεξαμενής Δ3 (Δ3α), επεξεργασμένου νερού στην έξοδο της Ε.Ε.Ν.Θ., αντίστοιχης χωρητικότητας με την 
υφιστάμενη, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Σ1 και Σ2 σταδίων της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού με τα 
απαραίτητα έργα που τη συνοδεύουν,
— νέας δεξαμενής καθίζησης και κορεσμού ασβέστη, για την εξυπηρέτηση του Σ1 σταδίου, αντίστοιχης 
χωρητικότητας με την υφιστάμενη, η οποία θα λειτουργεί αντίστοιχα με την υφιστάμενη σε περίπτωση 
συντήρησης ή επισκευής τής υφιστάμενης δεξαμενής.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 368 552.96 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71321300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων), 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), 16 
(Μελέτες τοπογραφίας), 8 (Στατικές μελέτες), 9 (Μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 368 552.96 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων), 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), 16 
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(Μελέτες τοπογραφίας), 8 (Στατικές μελέτες), 9 (Μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές), 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 Σ.Δ.Σ., στον 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 τής 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, 4 και 5 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 συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων, που διαθέτουν:
i) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου, τουλάχιστον ίση με το 100 % της συνολικής 
προεκτιμώμενης αμοιβής (με απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ).
Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού 
κινδύνου, πρέπει να προκύπτει από 1 τουλάχιστον μέλος της ένωσης·
ii) μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, από εκπονήσεις μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, τουλάχιστον ίσο με το 50 % της συνολικής προεκτιμώμενης 
αμοιβής (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ).
Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, ο απαιτούμενος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών, αφορά τον 
συνολικό μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών όλων των οικονομικών φορέων της κάθε κατηγορίας μελετών και 
προκύπτει αθροιστικά.
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.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
α) τεχνική ικανότητα ως εξής:
— 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον 
μελετητές 4ετούς εμπειρίας ή 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον μελετητές 8ετούς 
εμπειρίας, στην κατηγορία μελέτης 13,
— 1 τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας, στην κατηγορία μελέτης 16,
— 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας, στην κατηγορία μελέτης 21,
— 2 τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 τουλάχιστον 
μελετητές 4ετούς εμπειρίας ή 2 τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 3 τουλάχιστον μελετητές 8ετούς 
εμπειρίας ή 2 τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον μελετητές 8ετούς εμπειρίας και 
2 τουλάχιστον μελετητές 4ετούς εμπειρίας ή 3 τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον 
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μελετητές 8ετούς εμπειρίας ή 4 τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 τουλάχιστον μελετητή 8ετούς 
εμπειρίας, στην κατηγορία μελέτης 8,
— 1 τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην κατηγορία μελέτης 9·
β) πρόσθετη τεχνική ικανότητα:
Για την κατηγορία 8, να έχει εκπονήσει 1 τουλάχιστον μελέτη σε επίπεδο οριστικής ή μελέτης εφαρμογής, για 

δεξαμενή αποθήκευσης νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα ελάχιστης χωρητικότητας 2.000 μ3, την τελευταία 
3ετία (από το 2018 και μετά), για την κατηγορία 8 (Στατικά). Σε περίπτωση ένωσης (στην κατηγορία 8), η 
παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από 1 τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Ο κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει:
— πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, για τη διασφάλιση ποιότητας,
— πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο, για την περιβαλλοντική διαχείριση.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να προκύπτει από όλα τα μέλη της 
ένωσης.

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στον 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 επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (27 371,00 EUR). Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 
13 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 15.8.2022, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/06/2021
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/06/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τού αναθέτοντος φορέα, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τού αναθέτοντος 
φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον 
αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν από 
την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Διεύθυνση Σχεδιασμού και Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Τσιμισκή 98
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 546 22
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@eyath.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2310966938
Φαξ:  +30 2310969426
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eyath.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/05/2021
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