ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔHΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚ ΑΘ ΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙ ΑΣ,

ΚΑΜ ΑΡΙOΥ ΚΕΦΑΛΟΥ & Α΄ ΦΑΣ ΗΣ ΜΑΣΤΙΧ ΑΡΙΟΥ»

1. Παρακαλώ να μας διευκρινιστούν, τα ποσά σε ευρώ και συγκεκριμένα
το καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ, χωρίς Αναθεώρηση και χωρίς
Απρόβλεπτα και χωρίς όφελος ) της δαπάνης του συνόλου των
εργασιών για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και αντίστοιχα το καθαρό
ποσό (χωρίς ΦΠΑ, χωρίς Αναθεώρηση και χωρίς Απρόβλεπτα και
χωρίς όφελος ) της δαπάνης του συνόλου των εργασιών για έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, για το σύνολο κατασκευής
του ανωτέρω έργου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα στοιχεία που ζητάτε υπάρχουν αναλυτικά στο τεύχος 3: Τεχνική Περιγραφή
σελ. 33-35 και για τις δύο δυνατότητες κατάταξης των δικτύων καταθλιπτικών
αγωγών (υδραυλικά ή ηλεκτρομηχανολογικά έργα).

2. Μπορούν να συμμετάσχουν στον ανωτέρω διαγωνισμό ένωση
εργοληπτικών επιχειρήσεων με ΜΕΕΠ (4ης
τάξης σε έργα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) , δηλαδή σε αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας 2x 4 ης
ΜΕΕΠ επιχειρήσεις σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για την κάλυψη
του δικαιώματος συμμετοχής της απαίτησης του άρθρου 21.1 & του
άρθρου 21.3 της παρούσας Διακήρυξης , όσο αφορά την κάλυψη της
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ του δημοπρατούμενου έργου? Και αν
ναι σε ποιο ποσό δαπάνης των Υδραυλικών εργασιών του έργου
υπολογίζεται το δικαίωμα της αναβαθμισμένης κοινοπραξίας ? Ποσό
δαπάνης υδραυλικών εργασιών με όφελος ή και με απρόβλεπτα και
αναθεώρηση
υπολογίζεται
η
αναβάθμιση
ορίου
για
τη
δημοπρατούμενη κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ερώτημα σας καλύπτεται από την παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016
«β) Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία έργου
του Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα εκτιμώμενης
αξίας μεγαλύτερης από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) της διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του
ανώτατου ορίου της επόμενης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από
τους οικονομικούς φορείς αυτούς συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του
έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της ένωσης, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις
εκατό (30%) ο καθένας. Όταν η ένωση αποτελείται από οικονομικούς φορείς
εγγεγραμμένους στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το
ανώτατο όριο της εκτιμώμενης αξίας των έργων που επιτρέπεται να αναλάβει η ένωση
διαμορφώνεται στα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι

το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στα κέρδη και τις ζημίες, ανέρχεται τουλάχιστον
σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Τα όρια της παραγράφου αυτής μπορεί να
επανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,
λαμβανομένου υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων,
όπως καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση
οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν
να συμμετέχουν.»

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του προϋπολογισμού επί του οποίου θα
υπολογιστεί η αναβάθμιση ορίου, δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ.

3. Τι απαιτείται να υποβληθεί για την κάλυψη την οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας του συγκεκριμένου δημοπρατούμενου
έργου? Η βεβαίωση Εγγραφής των συμμετεχόντων οικονομικών
φορέων στο Μητρώο εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και στις καλούμενες
τάξεις της Διακήρυξης σε έργα 5ης τάξης και άνω ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 3 Ης
τάξης και άνω Η/Μ δεν υπερκαλύπτει τις περιπτώσεις του άρθρου 22Γ.
της Διακήρυξης? Δηλαδή τι απαιτείται για τη κάλυψη της παρ. 22.Γ της
Διακήρυξης? ΤΙ πρέπει να συμπληρωθεί στο ευρωπαικό ενιαίο
έγγραφο σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού από πλευράς
οικονομικού φορέα για την απαίτηση της κάλυψης της ενότητας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε ότι αφορά στο άρθρο 22 Γ, ως προς το ΕΕΕΣ θα συμπληρώσετε ότι
διαθέτετε ότι απαιτούν οι όροι της διακήρυξης (εφόσον πράγματι διαθέτετε
όλα τα απαιτούμενα).
Ως έγγραφα – δικαιολογητικά, όταν κληθείτε, θα προσκομίσετε τον ισολογισμό
σας για τις απαιτήσεις των άρθρων 22Γ α.1 και α.2. Για τα άρθρα 22Γ α.1.1
και α.2.1 θα προσκομίσετε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων έργων με
αυτά
που
ζητά
το
άρθρο
της
διακήρυξης
(υδραυλικά
και
ηλεκτρομηχανολογικά)

4. Αναλυτικά αναφέρετε μας τι ακριβώς απαιτείται να συμπληρωθεί στο
ΕΕΕΣ από πλευράς οικονομικού φορέα για την κάλυψη των
απαιτήσεων του άρθρου 22.Γ.α1 ( για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
α.1.1., α.1.2,α.1.3) και του ίδιου άρθρου 22.Γ.α2 (για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
και του ίδιου άρθρου
παρ.22.Γ.β της διακήρυξης .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε ότι αφορά στο άρθρο 22 Γ α1 και α.2 και 22 Γ. β ως προς το ΕΕΕΣ θα
συμπληρώσετε ότι διαθέτετε ότι απαιτούν οι όροι της διακήρυξης (εφόσον
πράγματι διαθέτετε όλα τα απαιτούμενα).

5. Διευκρινίστε μας και για την ένωση οικονομικών φορέων αν απαιτείται
η κάλυψη των απαιτήσεων του άρθρου 22.Γ. (ΑΙ ΚΑΙ Α2) και για
εκάστοτε μέλος της ένωσης ή μόνο για το μέρος της κατηγορίας έργων
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) που αναλαμβάνουν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί, για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, κάθε μέλος
της ένωσης οικονομικών φορέων να καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ
(συνδυασμός άρθρων 19 και 75 Ν. 4412/2016 ως ισχύει σήμερα)

6. Αναλυτικά αναφέρετε μας τι ακριβώς απαιτείται να συμπληρωθεί στο
ΕΕΕΣ από πλευράς οικονομικού φορέα για την κάλυψη των
απαιτήσεων του άρθρου 22Δ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) της Διακήρυξης . Σας καλύπτει η εγγραφή στο ΜΕΕΠ σε
αντίστοιχη τάξη και κατηγορία έργου που απαιτείται από τη
Διακήρυξη?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για το άρθρο 22 Δ , καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης η εγγραφή στο
ΜΕΕΠ.
Στο ΕΕΕΣ θα συμπληρώσετε τον αριθμό της βεβαίωσης ΜΕΕΠ , που διαθέτει
ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό.

7. Το ευρωπαικό ενιαίο έγγραφο σύμβασης (ΕΕΕΣ) να αποσταλεί στο
email …………. της συμμετέχουσας εταιρείας μας σε μορφή .xml
αρχείου espd-request(3) .xml (της παρούσας σύμβασης ΕΕΕΣ) και όχι
μόνο σε .pdf προκειμένου ο εκάστοτε οικονομικός φορέας που θα
συμμετάσχει να μπορεί να κάνει ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ .xml αρχείου για να
επεξεργαστεί και να συμπληρώσει τα απαιτούμενα σημεία βάση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ σας του ΕΕΕΣ για την παρούσα σύμβαση, από
πλευράς οικονομικού φορέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ΕΕΕΣ για τον παρόντα διαγωνισμό θα διατίθεται μόνο σε μορφή .pdf

8. Ποιος είναι o ΑΔΑΜ της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ή και o ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ που πρέπει να συμπληρωθεί στην
εγγυητική συμμετοχής?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 17PROC002117726 2017-10-19
Αρ. πρωτ. της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3752/13-10-2017

9.Ως Οικονομική προσφορά απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να
παραλάβουμε σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς ή αυτό που έχετε
στο site της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ χωρίς υπογραφή από πλευράς αναθέτουσας
αρχής?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2.2 της διακήρυξης ,για την υποβολή
οικονομικής προσφοράς, θα χρησιμοποιήσετε το δωρεάν χορηγούμενο
έντυπο από την ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

