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Ππορ
Δλδηαθεξόκελνπο ππνςεθίνπο ηνπ
δηαγσληζκνύ « Παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ
ιεηηνπξγία ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο
Λπκάησλ Αγξηλίνπ κεηά ησλ ππό ιεηηνπξγία
Α/ θαη ηνπ Γηπιηζηεξίνπ κεηά ηνπ
Πξνσζεηηθνύ Αληιηνζηαζίνπ Νεξνύ θαη ηεο
ρισξίσζεο ησλ Γεμακελώλ Πνζίκνπ Νεξνύ»
ΘΔΜΑ: 1ο Κείμενο διαςκπινήζεων για ηον διαγωνιζμό ηηρ ςπηπεζίαρ «Παποσή ςπηπεζίαρ
για ηην λειηοςπγία ηων Δγκαηαζηάζεων Δπεξεπγαζίαρ Λςμάηων Αγπινίος μεηά ηων ςπό
λειηοςπγία Α/ και ηος Γιςλιζηηπίος μεηά ηος Πποωθηηικού Ανηλιοζηαζίος Νεπού και ηηρ
σλωπίωζηρ ηων Γεξαμενών Ποζίμος Νεπού»
Μεηά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ από ελδηαθεξόκελν Οηθνλνκηθό Φνξέα αιιά
θαη κεηά από δηαπηζηώζεηο ηεο Τπεξεζίαο, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ (από 09/05/2022)
ΕΡΩΤΗΜΑ Α
ην Άξζξν 2.2.6 «Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα» ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ Παξνρή
Τπεξεζίαο ηνπ ζέκαηνο αλαθέξνληαη ξεηά ηα αθόινπζα:
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ
παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:
Ι. Τελ ηειεπηαία 3εηία, ν δηαγσληδόκελνο σο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ζα πξέπεη:
α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2019-2021) ν δηαγσληδόκελνο σο θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν, λα έρεη αλαιάβεη θαη εθηειέζεη επηηπρώο θαη ζπλερώο γηα ρξνληθό δηάζηεκα είθνζη
ηεζζάξσλ (24) κελώλ ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κίαο ηνπιάρηζηνλ εγθαηάζηαζεο
επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ δπλακηθόηεηαο κεγαιύηεξεο ή ίζεο ησλ 60.000 ηζνδύλακσλ
θαηνίθσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θεληξηθνύ αληιηνζηαζίνπ ηξνθνδνζίαο απηήο, κέζσ
θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ. Η σο άλσ εκπεηξία γηα λα γίλεη απνδεθηή ζα πξέπεη λα αθνξά ζε
κνλάδα πνπ λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα παξόκνην κε απηό ηεο ΔΔΛ Αγξηλίνπ όπσο απηή
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Τερληθή Πεξηγξαθή θαη πεξηιακβάλεη βηνινγηθή επεμεξγαζία
ιπκάησλ: (η) κε παξαηεηακέλν αεξηζκό θαη κε δηαδηθαζίεο απνθσζθόξσζεο, απνληηξνπνίεζεο
θαη ληηξνπνίεζεο (αεξηζκνύ), κε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηιύνο ρσξίο αλάγθε πξόζζεηεο αεξόβηαο ή
αλαεξόβηαο ρώλεπζεο, θαη (ηη) πξνσζεκέλεο επεμεξγαζίαο ζε θιίλεο δηύιηζεο άκκνπ.

β) Να έρεη εθηειέζεη εληόο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο (2019-2021) γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν ή
κεγαιύηεξν ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελώλ ηε ιεηηνπξγία κίαο ηνπιάρηζηνλ εγθαηάζηαζεο
επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ δπλακηθόηεηαο ίζεο ή κεγαιύηεξεο ησλ 30.000 θαηνίθσλ ε
νπνία λα ιεηηνπξγεί κε ην ζύζηεκα Μεκβξαλώλ Βηνινγηθνύ Αληηδξαζηήξα MBR (membrane
bio-reactor).
(γ) Να έρεη εθηειέζεη εληόο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο (2019-2021) επηηπρώο θαη ζπλερώο γηα
ρξνληθό δηάζηεκα ίζν ή κεγαιύηεξν ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελώλ ηε ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε κίαο ηνπιάρηζηνλ εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο πόζηκνπ λεξνύ ζηελ νπνία ε
επεμεξγαζία λεξνύ λα γίλεηαη ζε δηπιηζηήξην άκκνπ κε δπλακηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 60.000
θαηνίθσλ ή 1.800 m3/ώξα.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε σο άλσ ……………..
ΙΙ.

Ο δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν θαηάιιειν πξνζσπηθό γηα ηελ

εμαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο παξεκβάζεσλ ζε έθηαθηεο ή εηδηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιή
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, πέξαλ ηνπ απαηηνπκέλνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θαζεκεξηλή
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.
Αληίζηνηρα, ζην Άξζξν 2.2.9.2 «Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ)» θαη
εηδηθά ζην εδάθην Β.4. αλαθέξεηαη όηη:
Β.4. Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλόηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ:
α) Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ, ζπλνδεπόκελε από ζρεηηθή βεβαίσζε ησλ αληίζηνηρσλ Αξρώλ
(Φνξέσλ) όπνπ ζα θαίλεηαη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2019-2021), ν
δηαγσληδόκελνο έρεη αλαιάβεη θαη εθηειέζεη επηηπρώο θαη ζπλερώο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ
είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελώλ ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κηαο ηνπιάρηζηνλ εγθαηάζηαζεο
επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ δπλακηθόηεηαο κεγαιύηεξεο ή ίζεο ησλ 60.000 ηζνδύλακσλ
θαηνίθσλ.
Σηε βεβαίσζε ησλ Φνξέσλ ζα θαίλνληαη όια ηα ζηνηρεία (ηζνδύλακνο πιεζπζκόο, κέζνδνο
επεμεξγαζίαο, δηεξγαζίεο θιπ) από ηα νπνία ζα πξνθύπηεη όηη θαιύπηνληαη όιεο νη
πξνϋπνζέζεηο ηερληθήο ηθαλόηεηαο πνπ απαηηνύληαη από ην εδάθην (α) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6
ηεο παξνύζαο. Αζάθεηεο ζηηο σο άλσ βεβαηώζεηο θξίλνληαη σο απαξάδεθηεο κε ζπλέπεηα ηνλ
απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ εθηόο εάλ ν Αλαζέησλ Φνξέαο δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ σο άλσ ζρεηηθή εκπεηξία.
β) Γήισζε ζπλνδεπόκελε από νλνκαζηηθό θαηάινγν πνπ λα αθνξά ζην απαηηνύκελν από ην
εδάθην (β) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 ηεο παξνύζαο έκπεηξν ζηειερηαθό δπλακηθό θαη ε νπνία ζα
ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθά ζηνηρεία, δειαδή από βεβαηώζεηο αληίζηνηρσλ Φνξέσλ πεξί ηεο
εκπεηξίαο ησλ ζηειερώλ απηώλ ζηε ιεηηνπξγία αληίζηνηρσλ έξγσλ.
Σηηο βεβαηώζεηο ησλ Φνξέσλ ζα θαίλνληαη όια ηα ζηνηρεία από ηα νπνία ζα απνδεηθλύεηαη, γηα
θάζε έλα ζηέιερνο μερσξηζηά, όηη θαιύπηνληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο ηεο εκπεηξίαο ησλ
ζηειερώλ απηώλ, όπσο απαηηνύληαη από ην εδάθην (β) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 ηεο παξνύζαο.
Αζάθεηεο ζηηο σο άλσ βεβαηώζεηο θξίλνληαη σο απαξάδεθηεο κε ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ
δηαγσληδόκελνπ εθηόο εάλ ν Αλαζέησλ Φνξέαο δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ
απνδεηθλύνπλ ηελ σο άλσ ζρεηηθή εκπεηξία.

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ην άξζξν 2.2.9.2 θαη εηδηθόηεξα ην ζεκείν Β.4. (πεξί βεβαηώζεσλ
εκπεηξίαο) ππνιείπεηαη ζαθώο ησλ ξεηώλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 2.2.6 πεξί ηερληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, από ην άξζξν 2.2.6 πξνθύπηεη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ε ππνρξέσζε ησλ
δηθαηνπκέλσλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ, λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ
24κελε εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κνλάδσλ (α) ΔΔΛ κε ζύζηεκα παξαηεηακέλν
αεξηζκό (β) ΔΔΛ κε ζύζηεκα βην-κεκβξαλώλ MBR θαη (γ) ΔΔ Νεξνύ (δηπιηζηήξηα). Όκσο, από ην
άξζξν 2.2.9.2 θαίλεηαη σο λα απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο εκπεηξίαο ηνπ δηαγσληδόκελνπ κόλν ζε
ΔΔΛ κε ζύζηεκα παξαηεηακέλν αεξηζκό.
Παξά ην απηνλόεην όηη απηή ε αληίθαζε νθείιεηαη ζε πξνθαλή αβιεςία θαη αθελόο ε απαίηεζε
πεξί ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο είλαη ξεηή ελώ αθεηέξνπ ε Τπεξεζία έρεη πάληα ην δηθαίσκα ηεο
απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο κε θάζε κέζνλ, ελ ηνύηνηο γηα απνθεπρζνύλ ελδερόκελεο εκπινθέο θαηά
ην δηαγσληζκό, παξαθαινύκε λα δηεπθξηλίζεηε όηη νη βεβαηώζεηο εκπεηξίαο πξέπεη λα θαιύπηνπλ
θαη ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο (α), (β) θαη (γ) ηεο απαηηνύκελεο εκπεηξίαο από ην εδάθην Η ηνπ άξζξνπ
2.2.6 ηεο δηαθήξπμεο θαζώο θαη ηηο αλαθεξόκελεο (ζην ίδην εδάθην) πξνϋπνζέζεηο γηα λα γίλεη
απνδεθηή απηή ε εκπεηξία.
ΑΠΑΝΣΗΗ
Πξάγκαηη από αβιεςία θαη ζύγρπζε κε πξνϋθηζηάκελα θείκελα αληηζηνίρσλ δηαθεξύμεσλ ηεο
Τπεξεζίαο, ην άξζξν 2.2.9.2 ηεο δηαθήξπμεο ππνιείπεηαη σο πξνο ηα παξαδνηέα ζηνηρεία ή θαη
βεβαηώζεηο ησλ απαηηήζεσλ Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο ησλ Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ
πνπ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΕΔΣΑΗ ΡΖΣΑ όηη ε παξ. (α) ηνπ ζεκείνπ Β.4. ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηζρύεη σο εμήο:
(α) Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ, ζπλνδεπόκελε από ζρεηηθή βεβαίσζε ησλ αληίζηνηρσλ Αξρώλ
(Φνξέσλ) όπνπ ζα θαίλεηαη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2019-2021), ν
δηαγσληδόκελνο έρεη αλαιάβεη θαη εθηειέζεη επηηπρώο θαη ζπλερώο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ
είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελώλ ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη λεξνύ
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ησλ ηξηώλ ζεκείσλ (α, β θαη γ) ηνπ εδαθίνπ Ι ηνπ άξζξνπ 2.2.6 ηεο
δηαθήξπμεο απηήο.
Σηε βεβαίσζε ησλ Φνξέσλ ζα θαίλνληαη όια ηα ζηνηρεία (ηζνδύλακνο πιεζπζκόο, κέζνδνο
επεμεξγαζίαο, δηεξγαζίεο θιπ) από ηα νπνία ζα πξνθύπηεη όηη θαιύπηνληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο
ηερληθήο ηθαλόηεηαο πνπ απαηηνύληαη από ην εδάθην (Ι) ηνπ άξζξνπ 2.2.6 ηεο δηαθήξπμεο. Αζάθεηεο
ζηηο σο άλσ βεβαηώζεηο θξίλνληαη σο απαξάδεθηεο κε ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ

εθηόο εάλ ν Αλαζέησλ Φνξέαο δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ σο άλσ
ζρεηηθή εκπεηξία
ΕΡΩΤΗΜΑ B
Σν εξώηεκα απηό αθνξά πάιη ζην Άξζξν 2.2.9.2 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αξίζκεζε ησλ ζεκείσλ ή
εδαθίσλ ηνπ άξζξνπ 2.2.6 θαη πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζε ζθάικα πιεθηξνιόγεζεο.
πγθεθξηκέλα, ζην ζεκείν (α) ηνπ εδαθίνπ Β.4. ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 (ζει 28, 1ε παξ.) αλαθέξεηαη
εδάθην (α) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 αληί ηνπ νξζνύ εδάθην (Ι) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6.
Δπίζεο ζην ζεκείν (β) ηνπ ίδηνπ εδαθίνπ Β.4. ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 (ζει 28, 2ε θαη 3ε παξ.)
αλαθέξεηαη εδάθην (β) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 (ζε δύν ζεκεία) αληί ηνπ νξζνύ εδάθην (ΙΙ) ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.6.
Παξαθαινύκε λα δηεπθξηλίζεηε ζρεηηθά.
ΑΠΑΝΣΗΗ
Πξάγκαηη ηζρύνπλ νη παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο θαη επηβεβαηώλνπκε όηη:
Σν ζεκείν (α) ηνπ εδαθίνπ Β.4. ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 (ζει 28, 1ε παξ.), εθεί πνπ αλαθέξεηαη
εδάθην (α) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 αληηθαζίζηαηαη κε ην νξζό: εδάφιο (Ι)
Σν ζεκείν (β) ηνπ ίδηνπ εδαθίνπ Β.4. ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 (ζει 28, 2ε θαη 3ε παξ.), εθεί πνπ
αλαθέξεηαη εδάθην (β) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 αληηθαζίζηαηαη κε ην νξζό: εδάφιο (ΙΙ)
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