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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 3/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22/02/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 16/02/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 8o- Απόφαση 3-44/22-2-2018

Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2018». Κωδικός εξόδων 25.05.07, προϋπολογισμός 59.990,00€.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΟΓΔΟΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση Μελέτης και
Τευχών Δημοπράτησης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2018»
προϋπολογισμού 59.990,00€, σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2018»

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά την διενέργεια   ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού για την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων, έτους 2018.
Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διαχειρίζεται 144 αντλιοστάσια πόσιμου νερού τα οποία βρίσκονται στις επτά Δημοτικές Ενότητες που
απαρτίζουν τον Καλλικρατικό Δήμο Κιλκίς. Τα εν λόγω ηλεκτρολογικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση
και αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κιλκίς. Επίσης τα
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εν λόγω ηλεκτρολογικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση των ηλεκτρικών πινάκων στα τέσσερα
αντλιοστάσια λυμάτων και στους τέσσερεις βιολογικούς καθαρισμούς αστικών λυμάτων.
Μετά από σχετική έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
Είδος Υλικού Κωδικός

CPV
Μ.Μ Ποσότ. Τιμή

Μοναδος
Δαπάνη

Καλώδια

1

Καλωδιο ισχύος με μόνωση και
μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3 x
1,5 mm2

31681410-0 μετρα 500 0,80 400,00

2

Καλωδιο ισχύος με μόνωση και
μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3 x
2,5 mm2

31681410-0 μετρα 300 1,15 345,00

3

Καλωδιο ισχύος με μόνωση και
μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 4 x
2,5 mm2

31681410-0 μετρα 300 1,40 420,00

4

Καλωδιο ισχύος με μόνωση και
μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3 x
4 mm2

31681410-0 μετρα 300 1,85 555,00

5

Καλωδιο ισχύος με μόνωση και
μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3 x
6 mm2

31681410-0 μετρα 400 2,70 1080,00

6

Καλωδιο ισχύος με μόνωση και
μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3
x10 mm2

31681410-0 μετρα 620 4,40 2728,00

7

Καλωδιο ισχύος με μόνωση και
μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3
x16 mm2

31681410-0 μετρα 400 6,80 2720,00

8

Καλωδιο ισχύος με μόνωση και
μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 5
x16 mm2

31681410-0 μετρα 10 11,40 114,00

9

Καλωδιο ισχύος με μόνωση και
μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 5
x25 mm2

31681410-0 μετρα 10 16,00 160,00

10

Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση
και μανδύα από PVC, 3 x 1,0
τύπου ΝΥΜΗΥ

31681410-0 μετρα 500 0,50 250,00

11

Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση
και μανδύα από PVC, 3 x 1,5
τύπου ΝΥΜΗΥ

31681410-0 μετρα 500 0,80 400,00

12

Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση
και μανδύα από PVC, 3 x 2,5
τύπου ΝΥΜΗΥ

31681410-0 μετρα 200 1,20 240,00

13
Καλώδιο ευκαμπτο  με μόνωση
PVC, 1 x 1,0 mm2 τυπου NYAF

31681410-0 μετρα 600 0,20 120,00

14
Καλώδιο ευκαμπτο  με μόνωση
PVC, 1 x 2,5 mm2 τυπου NYAF

31681410-0 μετρα 100 0,35 35,00

15
Καλώδιο ευκαμπτο  με μόνωση
PVC, 1 x 6 mm2 τυπου NYAF

31681410-0 μετρα 100 0,80 80,00

16
Καλώδιο ευκαμπτο  με μόνωση
PVC, 1 x 10 mm2 τυπου NYAF

31681410-0 μετρα 100 1,30 130,00

17
Καλώδιο ευκαμπτο  με μόνωση
PVC, 1 x 16 mm2 τυπου NYAF

31681410-0 μετρα 50 2,00 100,00
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18
Καλώδιο ευκαμπτο  με μόνωση
PVC, 1 x 25 mm2 τυπου NYAF

31681410-0 μετρα 50 3,20 160,00

Ρελέ Ισχύος

19

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
αέρος (ρελέ) ισχύος 55 KW /
AC3, 400 V.

31681410-0 τεμαχια 1 185,00 185,00

20

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
αέρος (ρελέ) ισχύος 37 KW /
AC3, 400 V.

31681410-0 τεμαχια 9 130,00 1170,00

21

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
αέρος (ρελέ) ισχύος 30 KW /
AC3, 400 V.

31681410-0 τεμαχια 11 108,00 1188,00

22

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
αέρος (ρελέ) ισχύος 22 KW /
AC3, 400 V.

31681410-0 τεμαχια 15 75,00 1125,00

23

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
αέρος (ρελέ) ισχύος 18,5 KW /
AC3, 400 V.

31681410-0 τεμαχια 21 53,00 1113,00

24

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
αέρος (ρελέ) ισχύος 15 KW /
AC3, 400 V.

31681410-0 τεμαχια 20 43,00 860,00

25

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
αέρος (ρελέ) ισχύος 11 KW /
AC3, 400 V.

31681410-0 τεμαχια 25 30,00 750,00

26

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
αέρος (ρελέ) ισχύος 7,5 KW /
AC3, 400 V.

31681410-0 τεμαχια 20 23,00 460,00

27

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
αέρος (ρελέ) ισχύος 5,5 KW /
AC3, 400 V.

31681410-0 τεμαχια 20 17,00 340,00

28

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
αέρος (ρελέ) ισχύος 4 KW / AC3,
400 V.

31681410-0 τεμαχια 10 15,00 150,00

29

Πνευματικό χρονικό Off-delay, με
δυνατότητα εμπρόσθιας
τοποθέτησης για τα
προσφερόμενα ρελέ ισχύος, με
δύο επαφές (NO + NC), με
ρύθμιση χρόνου από 10 - 180
sec.

31681410-0 τεμαχια 5 40,00 200,00

30

Βοηθητική επαφή NO είτε NC με
δυνατότητα εμπρόσθιας
τοποθέτησης για τα
προσφερόμενα ρελέ ισχύος

31681410-0 τεμαχια 30 3,50 105,00

Αντισταθμιση συντελεστή
ισχύος

31

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης
αέρος ξευξης πυκνωτών,
κατάλληλος για ισχύς πυκνωτή
έως 10 Kvar.

31681410-0 τεμαχια 2 35,00 70,00

32

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης
αέρος ξευξης πυκνωτών,
κατάλληλος για ισχύς πυκνωτή
έως 15 Kvar.

31681410-0 τεμαχια 2 40,00 80,00

33

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης
αέρος ξευξης πυκνωτών,
κατάλληλος για ισχύς πυκνωτή
έως 25 Kvar.

31681410-0 τεμαχια 2 50,00 100,00

34

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης
αέρος ξευξης πυκνωτών,
κατάλληλος για ισχύς πυκνωτή
έως 40 Kvar.

31681410-0 τεμαχια 2 100,00 200,00
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35

Σταθερός πυκνωτής
αντισταθμισης αέργου ισχύος  5
kVar σε τάση 400 V, σε
συχνότητα 50 Hz.

31681410-0 τεμαχια 2 66,00 132,00

36

Σταθερός πυκνωτής
αντισταθμισης αέργου ισχύος  10
kVar σε τάση 400 V, σε
συχνότητα 50 Hz.

31681410-0 τεμαχια 2 75,00 150,00

37

Σταθερός πυκνωτής
αντισταθμισης αέργου ισχύος  20
kVar σε τάση 400 V, σε
συχνότητα 50 Hz.

31681410-0 τεμαχια 2 110,00 220,00

Αυτόματοι θερμομαγνητικοί
διακόπτες προστασίας

κινητήρων
31681410-0

38

Αυτόματος θερμομαγνητικός
διακόπτης προστασίας
κινητήρων,  περιοχής ρύθμισης
θερμικού 6,3..10 Α, μαζί με
πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως
1NO + 1NC.

31681410-0 τεμαχια 1 26,00 26,00

39

Αυτόματος θερμομαγνητικός
διακόπτης προστασίας
κινητήρων,  περιοχής ρύθμισης
θερμικού 10..16 Α, μαζί με
πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως
1NO + 1NC.

31681410-0 τεμαχια 2 28,00 56,00

40

Αυτόματος θερμομαγνητικός
διακόπτης προστασίας
κινητήρων,  περιοχής ρύθμισης
θερμικού 16..20 Α, μαζί με
πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως
1NO + 1NC.

31681410-0 τεμαχια 2 33,00 66,00

41

Αυτόματος θερμομαγνητικός
διακόπτης προστασίας
κινητήρων,  περιοχής ρύθμισης
θερμικού 20..25 Α, μαζί με
πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως
1NO + 1NC.

31681410-0 τεμαχια 2 36,00 72,00

42

Αυτόματος θερμομαγνητικός
διακόπτης προστασίας
κινητήρων, περιοχής ρύθμισης
θερμικού 25..32 Α, μαζί με
πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως
1NO + 1NC.

31681410-0 τεμαχια 2 45,00 90,00

43

Αυτόματος θερμομαγνητικός
διακόπτης προστασίας
κινητήρων, περιοχής ρύθμισης
θερμικού 36..45 Α, μαζί με
πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως
1NO + 1NC.

31681410-0 τεμαχια 1 105,00 105,00

44

Αυτόματος θερμομαγνητικός
διακόπτης προστασίας
κινητήρων, περιοχής ρύθμισης
θερμικού 40..50 Α, μαζί με
πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως
1NO + 1NC.

31681410-0 τεμαχια 1 105,00 105,00

Θερμικά

45

Θερμικός  ηλεκτρονόμος
υπερφόρτισης (θερμικό),
περιοχής ρύθμισης 45…63 Α

31681410-0 τεμαχια 5 53,00 265,00
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46

Θερμικός  ηλεκτρονόμος
υπερφόρτισης (θερμικό),
περιοχής ρύθμισης 36…52 Α

31681410-0 τεμαχια 5 53,00 265,00

47

Θερμικός  ηλεκτρονόμος
υπερφόρτισης (θερμικό),
περιοχής ρύθμισης 35…40 Α

31681410-0 τεμαχια 10 34,00 340,00

48

Θερμικός  ηλεκτρονόμος
υπερφόρτισης (θερμικό),
περιοχής ρύθμισης 29…35 Α

31681410-0 τεμαχια 5 34,00 170,00

49

Θερμικός  ηλεκτρονόμος
υπερφόρτισης (θερμικό),
περιοχής ρύθμισης 24…29 Α

31681410-0 τεμαχια 15 34,00 510,00

50

Θερμικός  ηλεκτρονόμος
υπερφόρτισης (θερμικό),
περιοχής ρύθμισης 16…20 Α

31681410-0 τεμαχια 10 20,00 200,00

51

Θερμικός  ηλεκτρονόμος
υπερφόρτισης (θερμικό),
περιοχής ρύθμισης 13…16 Α

31681410-0 τεμαχια 10 20,00 200,00

52

Θερμικός  ηλεκτρονόμος
υπερφόρτισης (θερμικό),
περιοχής ρύθμισης 7,6…10 Α

31681410-0 τεμαχια 10 18,50 185,00

53

Θερμικός  ηλεκτρονόμος
υπερφόρτισης (θερμικό),
περιοχής ρύθμισης 5,7…7,6 Α

31681410-0 τεμαχια 5 18,50 92,50

54

Θερμικός  ηλεκτρονόμος
υπερφόρτισης (θερμικό),
περιοχής ρύθμισης 4,2…5,7 Α

31681410-0 τεμαχια 5 18,50 92,50

Τριπολικοί διακόπτες Φορτίου

55

Τριπολικός διακόπτης φορτίου με
τηλεσκοπικό περιστροφικό
χειριστήριο, εντασης 75 Α, AC23,
400V

31681410-0 τεμαχια 1 25,00 25,00

56

Τριπολικός διακόπτης φορτίου με
τηλεσκοπικό περιστροφικό
χειριστήριο, εντασης 90 Α, AC23,
400V

31681410-0 τεμαχια 1 40,00 40,00

57

Τριπολικός διακόπτης φορτίου με
τηλεσκοπικό περιστροφικό
χειριστήριο, εντασης 135 Α,
AC23, 400V

31681410-0 τεμαχια 1 65,00 65,00

Αυτοματοι διακόπτες ισχύος

58

Αυτόματος διακόπτης ισχύος
τριπολικός ονομαστικής έντασης
160 Α, με ρυθμιζόμενη θερμική
προστασία 56..80 Α, και σταθερή
στιγμιαία μαγνητική 800 Α

31681410-0 τεμαχια 1 65,00 65,00

59

Αυτόματος διακόπτης ισχύος
τριπολικός ονομαστικής έντασης
160 Α, με ρυθμιζόμενη θερμική
προστασία 70..100 Α, και
σταθερή στιγμιαία μαγνητική
1000 Α

31681410-0 τεμαχια 1 70,00 70,00
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60

Αυτόματος διακόπτης ισχύος
τριπολικός ονομαστικής έντασης
160 Α, με ρυθμιζόμενη θερμική
προστασία 90..125 Α, και
σταθερή στιγμιαία μαγνητική
1250 Α

31681410-0 τεμαχια 1 75,00 75,00

Μεταλλικά ερμάρια

58

Μεταλλικό ερμάριο βαθμού
στεγανότητας IP54, από
χαλύβδινη λαμαρίνα DKP πάχους
1,25 mm, διαστάσεων
450x300x170 mm (υψος,πλατος,
βαθος).

31681410-0 τεμαχια 4 45,00 180,00

59

Μεταλλικό ερμάριο βαθμού
στεγανότητας IP54, από
χαλύβδινη λαμαρίνα DKP πάχους
1,25 mm, διαστάσεων
750x450x250 mm (υψος,πλατος,
βαθος).

31681410-0 τεμαχια 4 100,00 400,00

60

Μεταλλικό ερμάριο βαθμού
στεγανότητας IP54, από
χαλύβδινη λαμαρίνα DKP πάχους
1,25 mm, διαστάσεων
750x600x250 mm (υψος,πλατος,
βαθος).

31681410-0 τεμαχια 6 130,00 780,00

61 Φλάντζα κιβωτίου 31681410-0 τεμαχια 12 3,50 42,00

Πλαστικοί πίνακες

62
Πλαστικός πίνακας στεγανός, ΙΡ
65, διαστάσεων 275 x 370 x 140

31681410-0 τεμαχια 4 30,00 120,00

63
Πλαστικός πίνακας στεγανός, ΙΡ
65, διαστάσεων 380 x 570 x 140

31681410-0 τεμαχια 4 48,00 192,00

Ηλεκτρονικά ρελέ

64

Ηλεκτρονικό ρελέ επιτήρησης
ασσυμετρίας και διαδοχής 3
φάσεων

31681410-0 τεμαχια 40 20,00 800,00

65

Ηλεκτρονικό ρελέ επιτήρησης
στάθμης αγώγιμων υγρών,
τροφοδοσίας 220 V AC.

31681410-0 τεμαχια 30 20,00 600,00

66

Ηλεκτρονικό ρελέ ελεκτής ροής,
για έλεγχο παρουσίας νερού σε
σωλήνες, τροφοδοσίας 220 V
AC.

31681410-0 τεμαχια 10 20,00 200,00

67

Ηλεκτρονικό χρονικό
καθυστέρησης (On Delay), με
ρύθμιση χρόνου 1-15 sec,
τροφοδοσίας 220 V AC.

31681410-0 τεμαχια 20 18,00 360,00

68

Ηλεκτρονικό χρονικό
καθυστέρησης (On Delay), με
ρύθμιση χρόνου 1-15 min,
τροφοδοσίας 220 V AC.

31681410-0 τεμαχια 40 18,00 720,00

69

Ηλεκτρονικό χρονικό
καθυστέρησης (On Delay), με
ρύθμιση χρόνου 1-60 min,
τροφοδοσίας 220 V AC.

31681410-0 τεμαχια 5 18,00 90,00
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70

Ηλεκτρονικό χρονικό ράγας με 7
λειτουργίες,  (On Delay, Off
Delay, implulse-on, impulse off,
flasher-on, flasher-off, pulse
former ),  με επαφή ελέγχου,
χρονικές ρυθμίσεις από 0,05 sec
έως 7,5 h, τάσης τροφοδοσίας
220 V AC, είτε 24 V DC. Με δύο
μεταγωγικές επαφές 5A/230 V
AC (AC12). Ενδείξεις με LED,
παρουσίας τάσης και
ενεργοποίησης εξόδου.

31681410-0 τεμαχια 3 65,00 195,00

Ασφάλειες

71

Μικροαυτόματος μονοπολικός 6
Α, χαρακτηριστικής καμπύλης Β,
6 ΚΑ.

31681410-0 τεμαχια 30 4,20 126,00

72

Μικροαυτόματος μονοπολικός 10
Α, χαρακτηριστικής καμπύλης Β,
6 ΚΑ.

31681410-0 τεμαχια 30 4,20 126,00

73

Μικροαυτόματος μονοπολικός 16
Α, χαρακτηριστικής καμπύλης Β,
6 ΚΑ.

31681410-0 τεμαχια 20 4,20 84,00

74

Τριπολικός μικροαυτόματος
3x20A χαρακτηριστικής
καμπύλης Β, 6 KA.

31681410-0 τεμαχια 3 22,00 66,00

75

Τριπολικός μικροαυτόματος
3x32A χαρακτηριστικής
καμπύλης Β, 6 KA.

31681410-0 τεμαχια 3 22,00 66,00

76
Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου
NH00 35 A 31681410-0 τεμαχια 50 4,00 200,00

77
Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου
NH00 50 A 31681410-0 τεμαχια 50 4,00 200,00

78
Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου
NH00 63 A 31681410-0 τεμαχια 40 4,00 160,00

79
Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου
NH00 80 A 31681410-0 τεμαχια 20 4,50 90,00

80
Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου
NH00 100 A

31681410-0 τεμαχια 20 4,50 90,00

81
Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου NH0
125 A 31681410-0 τεμαχια 15 5,00 75,00

82
Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου NH0
160 A 31681410-0 τεμαχια 3 7,00 21,00

83
Βάση Μαχαιρωτής ασφάλειας
ΝΗ00 31681410-0 τεμαχια 6 6,00 36,00

84
Βάση Μαχαιρωτής ασφάλειας
ΝΗ0 31681410-0 τεμαχια 6 8,50 51,00

85

Ασφάλεια μέσης τάσης 24 kV, με
επικρουστήρα  (striker),
ονομαστικής έντασης 16 Α.

31681410-0 τεμαχια 6 55,00 330,00

86

Ασφάλεια μέσης τάσης 24 kV, με
επικρουστήρα  (striker),
ονομαστικής έντασης 25 Α.

31681410-0 τεμαχια 3 55,00 165,00

87

Ασφάλεια μέσης τάσης 24 kV, με
επικρουστήρα  (striker),
ονομαστικής έντασης 40 Α.

31681410-0 τεμαχια 3 65,00 195,00

Μικρορελέ τυπου λυχνίας

88

Βοηθητικό μικρορελέ οκταπολικό
δύο επαφών, με πηνίο 230 V AC,
και επαφές 10 Α / 230 V AC 12

31681410-0 τεμαχια 20 6,50 130,00
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89

Βοηθητικό μικρορελέ οκταπολικό
δύο επαφών, με πηνίο 48 V AC,
και επαφές 10 Α / 230 V AC 12

31681410-0 τεμαχια 40 6,50 260,00

90

Βοηθητικό μικρορελέ οκταπολικό
δύο επαφών, με πηνίο 24 V AC,
και επαφές 10 Α / 230 V AC 12

31681410-0 τεμαχια 15 6,50 97,50

91

Βοηθητικό βυσματωτό mini ρελέ
τριών επαφών, με πηνίο 24 V
DC, και επαφές 10 Α / 230 V AC
12

31681410-0 τεμαχια 10 6,50 65,00

92

Βάση για βυσματωτό mini ρελέ
τριών  επαφών 10 Α / 230 V AC
12

31681410-0 τεμαχια 5 4,00 20,00

93
Βάση εντεκαπολική για μικρορελέ
τριών επαφών

31681410-0 τεμαχια 10 3,00 30,00

94
Βάση οκταπολική για μικρορελέ
δύο επαφών.

31681410-0 τεμαχια 30 3,00 90,00

Μετασχηματιστές τάσεως

95

Μετασχηματιστής τάσεως
μονοφασικός 220  / 48 V, ισχύος
60 VA.

31681410-0 τεμαχια 20 20,00 400,00

96

Μετασχηματιστής τάσεως
μονοφασικός 220  / 24 V, ισχύος
60 VA.

31681410-0 τεμαχια 10 20,00 200,00

Μπουτόν - επιλογικοί
διακόπτες- λυχνίες,
χρονοδιακόπτες, φλοτερ,
μπαταρίες κλπ

97

Μπουτόν με επαναφορά τριών
στοιχείων, Φ22, για στήριξη σε
πόρτα πίνακα , κόκκινο με 1 NC
επαφή

31681410-0 τεμαχια 5 4,00 20,00

98

Μπουτόν με επαναφορά τριών
στοιχείων, Φ22, για στήριξη σε
πόρτα πίνακα, πράσινο  με 1 NO
επαφή

31681410-0 τεμαχια 5 4,00 20,00

99

Επιλογικός διακόπτης I - O - II
τριών στοιχείων,  Φ22, για
στήριξη σε πόρτα πίνακα, με δύο
ΝΟ επαφές

31681410-0 τεμαχια 5 9,50 47,50

100

Ενδεικτική λυχνία ενός στοιχείου,
Φ22, με ενσωματωμένο LED, για
στήριξη σε πόρτα πίνακα.

31681410-0 τεμαχια 10 4,50 45,00

101

Αναλογικός ηλεκτροκίνητος
χρονοδιακόπτης κυκλικής
λειτουργίας, ημερήσιος με
εφεδρεία 72 ώρες, πλάτους
τρειών στοιχείων

31681410-0 τεμαχια 6 35,00 210,00

102

Ηλεκτρόδιο σταθμης κρεμαστό
για προστασία ξηράς λειτουργίας
υποβρυχίων αντλιών.

31681410-0 τεμαχια 60 5,00 300,00

103
Ηλεκτρόδιο τύπου μπουζί 1/4''
μήκους 10 cm

31681410-0 τεμαχια 5 15,00 75,00

104

Φλοτερ στάθμης τύπου αχλάδι,
για χρήση σε λύματα, με καλώδιο
μήκους 10 μέτρων

31681410-0 τεμαχια 10 50,00 500,00
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105

Φλοτέρ στάθμης τύπου αχλάδι
για χρήση  σε πόσιμο νερό και
καλώδιο μήκους 10 μέτρων.

31681410-0 τεμαχια 25 35,00 875,00

106
Φλοτέρ στάθμης  υδραργύρου
τυπου ζυγαριάς

31681410-0 τεμαχια 10 25,00 250,00

107

Φωτοβολταικό πάνελ 25W
κατάλληλο για φόρτιση
μπαταρίας μολύβδου 12 V

09331200-0 τεμαχια 5 70,00 350,00

108
Μπαταρία μολύβδου
επαναφορτιζόμενη 12 V, 7Ah.

31431000-6 τεμαχια 19 20,00 380,00

109

Μπαταρία μολύβδου κλειστού
τύπου  βαθειάς εκφόρτισης 12V,
115 Ah, κατάλληλη για φόρτιση
από φωτοβολταικό πάνελ, (600
κύκλοι  χρήσης στο 50%
εκφόρτισης)

31431000-6 τεμαχια 6 270,00 1620,00

Ταινίες, σωλήνες, ακροδέκτες,
κλπ

110

Ταινία μονωτική απλή στενή,
κατάλληλη για μόνωση καλωδίων
τάσεως 400V.

31681410-0 τεμαχια 30 1,00 30,00

111

Ταινία μονωτική φαρδιά (στόκος
ηλεκτρικής μόνωσης), κατάλληλη
για μονώσεις καλωδίων τάσεως
400 V.

31681410-0 τεμαχια 10 16,00 160,00

112

Σωλήνας ηλεκτρολογικός
εύκαμπτος τύπου χελιφλεξ,
διατομής Φ 16 mm

31681410-0 τεμαχια 100 1,00 100,00

113

Σωλήνας ηλεκτρολογικός
εύκαμπτος τύπου χελιφλεξ,
διατομής Φ 18 mm

31681410-0 τεμαχια 150 1,20 180,00

114

Σωλήνας ηλεκτρολογικός
εύκαμπτος τύπου χελιφλεξ,
διατομής Φ 22 mm

31681410-0 τεμαχια 150 1,60 240,00

115

Σωλήνας ηλεκτρολογικός
εύκαμπτος τύπου χελιφλεξ,
διατομής Φ 32 mm

31681410-0 τεμαχια 100 2,50 250,00

116
Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως
καλωδίων διατομής 4 mm2

31681410-0 τεμαχια 20 0,15 3,00

117
Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως
καλωδίων διατομής 6 mm2

31681410-0 τεμαχια 20 0,15 3,00

118
Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως
καλωδίων διατομής 10 mm2

31681410-0 τεμαχια 30 0,25 7,50

119
Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως
καλωδίων διατομής 16 mm3

31681410-0 τεμαχια 30 0,35 10,50

120
Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως
καλωδίων διατομής 25 mm2

31681410-0 τεμαχια 20 0,40 8,00

121
Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως
καλωδίων διατομής 35 mm2

31681410-0 τεμαχια 20 0,60 12,00

122
Κως ακροδέκτης τερματισμού
καλωδίου διατομής 16 mm2

31681410-0 τεμαχια 10 0,40 4,00

123
Κως ακροδέκτης τερματισμού
καλωδίου διατομής 25 mm2

31681410-0 τεμαχια 10 0,60 6,00

124
Κως ακροδέκτης τερματισμού
καλωδίου διατομής 35 mm2

31681410-0 τεμαχια 10 0,80 8,00
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125
Κως ακροδέκτης τερματισμού
καλωδίου διατομής 50 mm2

31681410-0 τεμαχια 10 1,40 14,00

126

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης
ορθογώνιο  με  καπάκι
διαστάσεων 100 x 100 x 50 mm

31681410-0 τεμαχια 5 3,00 15,00

127

Κλέμμες πολυφώτου
(κλεμμοσειρά 12 στοιχείων) για
καλώδιο 2,5 mm2

31681410-0 τεμαχια 6 1,50 9,00

128

Κλέμμες πολυφώτου
(κλεμμοσειρά 12 στοιχείων) για
καλώδιο 4 mm2

31681410-0 τεμαχια 5 2,00 10,00

129

Κλέμμες πολυφώτου
(κλεμμοσειρά 12 στοιχείων) για
καλώδιο 6 mm2

31681410-0 τεμαχια 5 3,00 15,00

130

Κλέμμες πολυφώτου
(κλεμμοσειρά 12 στοιχείων) για
καλώδιο 10 mm2

31681410-0 τεμαχια 5 5,00 25,00

131
Ρευματοδότης σούκο επίτοιχος
στεγανός, 16 Α, 250 V

31681410-0 τεμαχια 5 12,00 60,00

132

Δεματικά καλωδίων διστάσεων
3,5 x 280 mm σε συσκευασία των
100 τεμαχίων.

31681410-0 τεμαχια 5 5,00 25,00

Γειώσεις - απαγωγείς
υπερτάσεων

133

Ηλεκτρόδιο γείωσης από χάλυβα
ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο,
διατομής Φ14mm,  και μήκους
1500 mm

31681410-0 τεμαχια 5 18,00 90,00

134

Κοχλιωτός σφιγκτήρας για τη
σύνδεση του ηλεκτροδίου με τον
αγωγό γείωσης.

31681410-0 τεμαχια 5 4,00 20,00

135

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος
γυμνός διατομής 16 mm2, για
χρήση ως αγωγός γείωσης

31681410-0 μέτρα 50 2,00 100,00

136

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος
γυμνός διατομής 25 mm2, για
χρήση ως αγωγός γείωσης

31681410-0 μέτρα 50 3,00 150,00

137

Μονοπολικός απαγωγός
υπερτάσεων κλάσης II,
δευτέρουσα προστασία από
κρουστικά ρεύματα Imax=15 kA
(8/20 μs), με ένδειξη κατάστασης
λειτουργίας.

31681410-0 τεμαχια 10 18,00 180,00

Αισθητήρες θερμοκρασίας -
πίεσης - σταθμης - ρεύματος -

ρελέ θερμίστορ

138

Μετατροπέας  ρεύματος (0..5A
AC), με σήμα εισόδου 0..5 Α AC,
και σήμα εξόδου 4..20 mA,
τάσης τροφοδοσίας 220 V AC
είτε 24 V DC.

31710000-6 τεμαχια 4 200,00 800,00
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139

Αισθητήρας σταθμης
πιεσοστατικού τύπου, stainless
steel, IP 68, δύο αγωγών,
περιοχής μέτρησης 0 - 6 μέτρα
και σήμα εξόδου 4 - 20 mA,
τροφοδοσίας 14 - 30 VDC,  με
καλώδιο μήκους 10 μέτρων

31710000-6 τεμαχια 3 350,00 1050,00

140

Αναλογικός αισθητήρας πίεσης 0-
16 bar, σύνδεσης δύο αγωγών,
με σήμα εξόδου 4-20 mA,
τροφοδοσίας 14 - 30 VDC,
υδραυλικής σύνδεσης 1/4΄΄  είτε
1/2΄΄

31710000-6 τεμαχια 2 150,00 300,00

141

Αναλογικός αισθητήρας πίεσης 0-
25 bar, σύνδεσης δύο αγωγών,
με σήμα εξόδου 4-20 mA,
τροφοδοσίας 14 - 30 VDC,
υδραυλικής σύνδεσης 1/4΄΄  είτε
1/2΄΄

31710000-6 τεμαχια 1 180,00 180,00

142

Πιεσοστάτης οθόνης για χρήση
σε νερό, τάσης 220 V AC,   πίεση
λειτουργίας έως 10 bar, έξοδος
αρσενικό σπείρωμα  3/8'', είτε
1/2''.

31681410-0 τεμαχια 2 50,00 100,00

143

Επαγωγικός αισθητήρας
προσέγγισης (proximity sensor),
τάσης τροφοδοσίας 24 V DC, με
επαφή Normal Close, με δύο
μέτρα καλώδιο, διαμέτρου Μ12,
ενδεικτικός τύπος OMRON type
E2E-X3D2-N.

31681410-0 τεμαχια 1 65,00 65,00

144

Ρελέ θερμίστορ κατάλληλο για
αισθητήρες θερμοκρασίας
θετικού συντελεστή, τάσης
τροφοδοσίας 220 V AC, με δύο
μεταγωγικές επαφές, και LED
ένδειξης σφάλματος και
λειτουργίας.

31681410-0 τεμαχια 2 70,00 140,00

145

Αισθητηρίο θερμοκρασίας PT100,
τριών αγωγών, καλώδιο μήκους 3
μέτρα, διαμέτρου 4mm.

31681410-0 τεμαχια 2 45,00 90,00

Συστήματα τηλεχειρισμού
αντλιοστασίου - δεξαμενής

146

Πλήρες σύστημα τηλεχειρισμού
αντλίας από δεξαμενή εμβέλειας
10 Km, τροφοδοσίας πομπού και
δέκτη 220V AC.

31710000-6 τεμαχια 3 950,00 2850,00

147

Πλήρες σύστημα τηλεχειρισμού
αντλίας από δεξαμενή εμβέλειας
10 Km, τροφοδοσίας πομπού
από ηλιακό (φωτοβολταικό)
πανελ 25 W,  και δέκτη
τροφοδοσίας 220 V AC.

31710000-6 τεμαχια 3 1100,00 3300,00

148

Πομπος συστήματος
τηλεχειρισμού μιας αντλίας  της
εταιρείας Power Electronics
Control, με κωδικό PT 620 - Line
Powered, τροφοδοσίας 220 V
AC.

31710000-6 τεμαχια 3 490,00 1470,00
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149

Πομπος συστήματος
τηλεχειρισμού μιας αντλίας , της
εταιρείας Power Electronics
Control, με κωδικό PT 630 - Solar
Powered, τροφοδοσίας με ηλιακό
πάνελ.

31710000-6 τεμαχια 3 550,00 1650,00

150

Δέκτης συστήματος
τηλεχειρισμού μιάς αντλίας, της
εταιρείας Power Electronics
Control, με κωδικό PT 612 (B -
RECEIVER)

31710000-6 τεμαχια 6 120,00 720,00

151

Τροφοδοτικό σταθεροποιημένο
με μνήμη , της εταιρείας Power
Electronics Control, με κωδικό PT
611 A1

31710000-6 τεμαχια 8 35,00 280,00

Ηλεκτρονικά υλικα
αυτοματισμού

152

Τροφοδοτικό της εταιρείας
Siemens, 220VAC - 24 VDC, 1,3
A, με κωδικό  6EP1331-1SH03

31710000-6 τεμαχια 6 55,00 330,00

153

Τροφοδοτικό της εταιρείας
Siemens, 220VAC - 12 VDC, 1,9
A, με κωδικό  6EP1321-1SH03

31710000-6 τεμαχια 6 75,00 450,00

154

Αναλογική κάρτα 4 εισόδων, της
εταιρείας Siemens, σειρά S7-200,
EM231,4  AI, 0-10V DC, 12 Bit
Converter, Τροφοδοσίας  24
VDC, κωδικός 6ES7 231-0HC22-
0XA0

31710000-6 τεμαχια 2 440,00 880,00

155

Προγραμματιζόμενος λογικός
ελεγκτής (PLC), Siemens, σειράς
S7-200, CPU 224, COMPACT
UNIT, DC POWER SUPPLY 14
DI DC / 10 DO DC, κωδικός
6ES7 214-1AD22-0XB0.

31710000-6 τεμαχια 1 780,00 780,00

156

Αναλογική κάρτα  της εταιρείας
Siemens, σειρά S7-200, EM231,2
AI, PT100,NI100,
CU10,RESISTANCE 150 OHM,
15 Bit + SIGN, 24 VDC, κωδικός
6ES7 231-7PB22-0XA0

31710000-6 τεμαχια 1 600,00 600,00

155

Καλώδιο PC/PPI cable, S7-200,
για σύνδεση PLC S7-200 στη
σειριακή θύρα του Υπολογιστή,
της εταιρείας Siemens με κωδικό
6ES7 901-3CB30-0XA0.

31710000-6 τεμαχια 2 330,00 660,00

156

Κεφαλή ηλεκτρομαγνητικού
παροχόμετρου Siemens, Signal
converter, type MAG 5000,
SITRANS FM, Code no
7ME6910-1AA10-1AA0 ,
Τροφοδοσία 230 VAC, IP67.

31710000-6 τεμαχια 2 950,00 1900,00

Ομαλοί εκκινητές (Soft starter)
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157

Εκκινητής ομαλής εκκίνησης για
ασύγχρονους τριφασικούς
κινητήρες, με 3 ποντεσιόμετρα
για ρύθμιση αρχικής τάσης
τροφοδοσίας, ράμπα εκκίνησης
και ράμπα σταματήματος. Ελεγχο
στις δύο φάσεις με
ενσωματωμένο ρελέ by pass,
ονομαστικής ισχύος 4,0 KW.

31681410-0 τεμαχια 1 130,00 130,00

158

Εκκινητής ομαλής εκκίνησης για
ασύγχρονους τριφασικούς
κινητήρες, με 3 ποντεσιόμετρα
για ρύθμιση αρχικής τάσης
τροφοδοσίας, ράμπα εκκίνησης
και ράμπα σταματήματος. Ελεγχο
στις δύο φάσεις με
ενσωματωμένο ρελέ by pass,
ονομαστικής ισχύος 7,5 KW.

31681410-0 τεμαχια 1 170,00 170,00

159

Εκκινητής ομαλής εκκίνησης για
ασύγχρονους τριφασικούς
κινητήρες, με 3 ποντεσιόμετρα
για ρύθμιση αρχικής τάσης
τροφοδοσίας, ράμπα εκκίνησης
και ράμπα σταματήματος. Ελεγχο
στις δύο φάσεις με
ενσωματωμένο ρελέ by pass,
ονομαστικής ισχύος 11 KW.

31681410-0 τεμαχια 1 180,00 180,00

160

Εκκινητής ομαλής εκκίνησης με
ρελέ by-pass, με οθόνη ελέγχου
και πληκτρολόγιο για την
παρταμετροποίηση, με
ηλεκτρονική προστασία από
υπερφόρτιση του κινητήρα,
ονομαστικής ισχύος 15 KW.

31681410-0 τεμαχια 1 320,00 320,00

161

Εκκινητής ομαλής εκκίνησης με
ρελέ by-pass, με οθόνη ελέγχου
και πληκτρολόγιο για την
παρταμετροποίηση, με
ηλεκτρονική προστασία από
υπερφόρτιση του κινητήρα,
ονομαστικής ισχύος 18,5 KW.

31681410-0 τεμαχια 1 350,00 350,00

162

Εκκινητής ομαλής εκκίνησης με
ρελέ by-pass, με οθόνη ελέγχου
και πληκτρολόγιο για την
παρταμετροποίηση, με
ηλεκτρονική προστασία από
υπερφόρτιση του κινητήρα,
ονομαστικής ισχύος 22 KW.

31681410-0 τεμαχια 1 400,00 400,00

163

Εκκινητής ομαλής εκκίνησης με
ρελέ by-pass, με οθόνη ελέγχου
και πληκτρολόγιο για την
παρταμετροποίηση, με
ηλεκτρονική προστασία από
υπερφόρτιση του κινητήρα,
ονομαστικής ισχύος 37 KW.

31681410-0 τεμαχια 1 500,00 500,00

Μετατροπείς συχνότητας
(Inverter)
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164

Ρυθμιστής στροφών ασύγχρονων
κινητήρων με οθόνη ελέγχου και
πληκτρολόγιο για τον
προγραμματισμό -
παραμετροποίηση, ονομαστικής
ισχύος 11 KW. Ευρωπαικής
προέλευσης και με σήμανση CE.

31155000-7 τεμαχια 1 1.100,00 1100,00

165

Ρυθμιστής στροφών ασύγχρονων
κινητήρων με οθόνη ελέγχου και
πληκτρολόγιο για τον
προγραμματισμό -
παραμετροποίηση, ονομαστικής
ισχύος 22 KW. Ευρωπαικής
προέλευσης και με σήμανση CE.

31155000-7 τεμαχια 1 1.950,00 1950,00

ΣΥΝΟΛΟ : 59.990,00
ΦΠΑ 24 % : 14.397,60

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 74.387,60

Το συνολικό κόστος της προμήθειας εκτιμάται στα 59.990,00 συν ΦΠΑ 24%.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Σχετικά CPV 31681410-0, 31431000-6, 09331200-0, 31710000-6, 31155000-7.

Παρακαλώ για την λήψη απόφασης έγκρισης της ως άνω προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.

 Την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

 Την εκτέλεση της προμήθειας με συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2018», (επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσης).

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση 74.387,60 € σε βάρος του Κ.Α. 25.05.07 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του
προϋπολογισμού του έτους 2018.

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 25.05.07 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του οικονομικού
έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

ΑΔΑ: 6ΒΧΙΟΛΚ8-ΙΕΛ
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3-44/22-2-2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«Προμήθεια ηλεκτρολογικών  υλικών
για  συντήρηση ηλεκτρικών  πινάκων ,
έτους 2018».

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε.Υ.Α.ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΑ ΠΟΡΟΙ,  Κωδικός : 25.05.07

ΑΡΙΘΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ:Π6/2018

ΑΔΑ: 6ΒΧΙΟΛΚ8-ΙΕΛ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

( Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ)

δ ι α κ η ρ ύ σ σε ι

την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ , ΕΤΟΥΣ 2018».

Προϋπολογισμού 59.990,00 Ευρώ (χωρίς  Φ.Π.Α. 24%),

Που  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με τις διατάξεις:

α) τουν. 4412/2016 (Α’147) και

β) τους όρους της παρούσας διακήρυξης  και

καλεί
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τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, να
υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου πραγματοποίησης της ως άνω προμήθειας.

ΑΔΑ: 6ΒΧΙΟΛΚ8-ΙΕΛ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος της Υπηρεσίας – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας.

 Αναθέτουσα αρχή: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ,
(Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ )

Οδός : 1οχλμ. Κιλκίς-Ξηρόβρυσης

Ταχ.Κωδ. : 61100

Τηλ. : 2341029330

Telefax : 2341029320

E-mail : korkotidis@deyak.gr

1.2 Εργοδότης ή Κύριος της Υπηρεσίας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ).

1.3 Φορέας εκτέλεσης της Υπηρεσίας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ).

 Προϊστάμενη Αρχή: Το   Διοικητικό Συμβούλιο  της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Άρθρο2:Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών.

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) η παρούσα διακήρυξη,

β) η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016.

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημοπράτησης,

ε) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών,

στ) ησυγγραφή υποχρεώσεων,

η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και   διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί
όλων των ανωτέρω.

ΑΔΑ: 6ΒΧΙΟΛΚ8-ΙΕΛ
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Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ
Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στο τηλέφωνο 2341029330  και fax:
2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς:www.deyak.gr.

Οι παραλήπτες των Τευχών Δημοπράτησης υποχρεούνται άμεσα να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας και
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το αναφέρουν στην Αναθέτουσα Αρχή. Προσφυγές κατά της
νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των παραληφθέντων τευχών δημοπράτησης θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής
τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην
Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού,
όπως ορίζονται στο άρθρο18 της παρούσας.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά

Του…………………..

Για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ,
ΕΤΟΥΣ 2018».

Με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις …./…../2018

Ο ενιαίος φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και να περιέχει τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (κλεισμένο με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο
αντιληπτό), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής
του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας.
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3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την
εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η
συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις
απορρίπτει ως μη κανονικές..

Οι τρείς (3) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα τεχνικά φυλλάδια της τεχνικής προσφοράς  μπορούν να
υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανάφύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών - Υποβολή δικαιολογητικών -
Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης - Υπογραφή συμφωνητικού.

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς - Έγκριση πρακτικού.

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της
προθεσμίας του άρθρου18 της παρούσας.

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται χωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται έγγραφα
της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο
πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως.

γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς , ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό καθώς και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των
δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η
μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους
στοιχείων τους.

Στη συνέχεια η επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά συμμετοχής, τις οικονομικές προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου των τεχνικών προσφορών, καθώς και οι λόγοι απόρριψης
συμμετεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισμού.  Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Το
αποτέλεσμα του παραπάνω σταδίου  επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού από
το ΔΣ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,  η  οποία  και κοινοποιείται στους Προσφέροντες.

Κατά της παραπάνω απόφασης , όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, ΔΕΚΑ (10) ημερών,
τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την
Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
 Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
 Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, o προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για
την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας.

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων
105/316 και 106/317 του ν. 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στην ΔΕΥΑ
ΚΙΛΚΙΣ, 1οχλμ. Κιλκίς-Ξηρόβρυσης, Τ.Κ.61100, Κιλκίς την επομένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής προς
τον προσωρινό ανάδοχο απόφασης.

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.3 της
παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

4.3 Ενστάσεις.

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παροχέα σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ως εξής :

α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού.

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τηςαναθέτουσας
αρχής, η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής ενστάσεων, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο τηςοποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ .
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Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή
της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό – Σειρά ισχύος.

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουντα προβλεπόμενα του άρθρου 316 του ν.4412/2016.

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

 Το συμφωνητικό
 Η παρούσα Διακήρυξη
 Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 Η  Προσφορά του Προμηθευτή (οικονομική , τεχνική)

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία.

Για τη δημοπράτηση της υπηρεσίας, την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω
νομοθετημάτων:

 Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147),

 (Μέχρι τις 31/12/2016) του ν.3886/2010 (Α'173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 γς Ιουνίου 1989
(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2007(L335)»,

 Του ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

 Του ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».

 Του ν.3548/2007 (Α’68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις».

 Του  Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ( Φεκ 191/23-8-
1980)

 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή εκδοθούν σε
μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου.

 Την αριθμό ………… Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και τα τεύχη του
διαγωνισμού, διετέθη  πίστωση ποσού 59.995,00 € σε βάρος του κωδικού 12.00.01 «Προμήθεια υποβρυχίων
αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2018  (Συνοπτικός Διαγωνισμός)» του προϋπολογισμού
εξόδων, οικονομικού έτους 2018, εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση της προμήθειας και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση της Υπηρεσίας, Φόροι, Δασμοί, κλπ. - Πληρωμή Αναδόχου.

8.1 Χρηματοδότηση

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΠΟΡΟΙ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τις
περιπτώσεις υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της κράτησης  ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν.4013/2011. της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

8.2 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο της προμήθειας θα γίνει ως εξής :
 Για κάθε τμηματική παράδοση υλικών  με βάση την αντίστοιχη παραγγελία θα εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο

το οποίο θα εξοφλείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.
 Στο τιμολόγιο  θα αναγράφονται η επωνυμία της υπηρεσίας, η διεύθυνση αποστολής, η παραδοθείσα

ποσότητα και η υπογραφή του παραλήπτη. Το τιμολόγιο  θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα  δελτία
αποστολής.

 Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή
αξία των παραστατικών.

 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 Οι δαπάνες δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως αυτής τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και
ενδεχόμενα επαναληπτικού, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά  η υπηρεσία. Ο
ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως και τη δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης.

 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
 Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα της δημοπρασίας , δηλαδή στις
…../……/2018.

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης της
προμήθειας .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Προμήθειας.

11.1 Τίτλος της προμήθειας.

Ο τίτλος της προμήθειας είναι:«Προμήθεια ηλεκτρολογικών  υλικών για  συντήρηση ηλεκτρικών  πινάκων , έτους
2018»

11.2 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της προμήθειας ανέρχεται σε 59.990,99 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων υλικών  όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.

11.3 Τόπος παράδοσης της Προμήθειας.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς, οποιοδήποτε κόστος για την μεταφορά των
υλικών βαρύνει τον ίδιο το προμηθευτή.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά με βάση τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ κατά την χρονική διάρκεια υλοποίησης
της σύμβασης.

11.4 Σκοπός της Προμήθειας.

Σκοπός της προμηθείας είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης επιχειρησιακής λειτουργίας της  Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς μέσω της άμεσης δυνατότητας προμήθειας ηλεκτρολογικών  υλικών απαραίτητων
για τη σωστή συντήρηση και επισκευή των αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης.

Άρθρο 12: Περαίωση σύμβασης.

Η προμήθεια  ολοκληρώνεται,όταν εξαντληθεί το ποσό της σύμβασης .

Σε περίπτωση που το ποσό της σύμβασης έχει εξαντληθεί σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης, η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς μπορεί να ζητήσει αύξηση του ποσού της σύμβασης μέχρι και 30 % εφόσον κρίνει
τούτο σκόπιμο και επωφελές για αυτήν. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς και για το ίδιο είδος προμήθειας.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δεν έχει την υποχρέωση προς τον ανάδοχο  να απορροφήσει   το σύνολο των υλικών και
υπηρεσιών  όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Κατά την υλοποίηση της προμήθειας η ποσότητα
για κάθε υλικό μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με βάση τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τοάρθρο 327 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του ν.4412/2016 και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και
υποβληθεί στο έντυπο με τίτλο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» που συνοδεύει τα τεύχη του διαγωνισμού.

Η προσφορά δίνεται σε Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει το  σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών όπως
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
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Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 παρ.2. ν.4412/2016 .

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1.α. του
Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής– Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ).

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της προμήθειας .

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν θα έχει διάρκεια λήξης και θα αναφέρει ότι: «Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου
αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τον οργανισμό
μας (Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο) απαλλαγμένο από κάθε σχετική υποχρέωση».

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Δ.Ε.Υ.Α.  Κιλκίς),

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι:

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρονμέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και  καλής  εκτέλεσηςεκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού , σύμφωνα με το Άρθρο 302 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 18:Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορώνστον διαγωνισμό, ορίζεται η
…../…../2018.Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεταιη 10:00 πμ.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τηδιάταξη του άρθρου 97
του ν.4412/2016, για διάστημα έξι ( 6 ) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί:
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 Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς , ( www.deyak.gr ).
 Στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου Κιλκίς.
 Στην Διαυγεια.

Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς ,
(www.deyak.gr).

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας , βαρύνουν
τον ανάδοχο της προμήθειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, των κρατών – μελών της Ε.Ε.,
των χωρών του Ε.Ο.Χ., των κρατών – μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων ( Σ.Δ.Σ / G.P.A. ), του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες
που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες, ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. που έχουν την έδρα τους και
δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες .

Άρθρο 22: Κριτήρια επιλογής.

Η πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 304-308 του ν.4412/2016πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα
μέλη της ένωσης.

Α. Λόγοι αποκλεισμού.

Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) όταν
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ηςΟκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L300της
11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών –μελών της Ένωσης (ΕΕC195 της 25.6.1997, σ.1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης –πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕL192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕC316 της 27.11.1995,σ.48),η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης –πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ηςΙουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕL164 της 22.6.2002,σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ηςΟκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕL309 της 25.11.2005,σ.15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α΄166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ηςΑπριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης –
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL101 της 15.4.2011,σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

ΑΔΑ: 6ΒΧΙΟΛΚ8-ΙΕΛ



29

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός φορέας, εάν έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα
οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 73 ν.4412/2016.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.

 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ ’εφαρμογή του άρθρου 23της παρούσας,

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλωτηνακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
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 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3.
 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται
από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση.

Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Δεν απαιτείται.

Δ. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,  να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης
των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων
στην ένωση ή άλλων φορέων .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής.

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες
αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 79
ν.4412/2016 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ.4 του άρθρου 79 ν.4412/2016 της
ΕΑΑΔΗΣΥ, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β και 22Γ

Το ΤΕΥΔ  καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
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τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα).

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της
παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του άρθρου18 και
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4.2.

Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22Α, 22Β και 22Γ πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης , είναι τα εξής :

Δικαιολογητικά κατακύρωσης μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Αοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.

(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

(γ) Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πιστοποιητικό
ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, που εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα και πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, που εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

(δ) Αν το κράτος – μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή
όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου
22Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη –μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22Α της παρούσας.

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του
διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22,υποβάλλεται επικαιροποιημένη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου του ν.1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.

Δικαιολογητικά  κατακύρωσης απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β.
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(α) Πιστοποιητικό  εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο.

( β )  Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς υποβάλουν ως δικαιολογητικά, τα αντίστοιχα παραπάνω έγγραφα που
ισχύουν και εκδίδονται στην χώρα προέλευσή των .

23.5 Δικαιολογητικά  κατακύρωσης απόδειξης καταλληλότητας για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
του άρθρου 22Γ.

Δεν απαιτείται.

Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς.

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, τα ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

( β ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

( γ ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,να περιέχει τα ακόλουθα:

1) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016 ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο
οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας β)
πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β

Αναλυτικότερα, στην ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς  θα πρέπει να συμπληρώσουν τα εξής:

Μέρος Ι : Πληροφορίες σχετικά με τον αναθέτοντα φορέα.

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού.

Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:

1) δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,

ΑΔΑ: 6ΒΧΙΟΛΚ8-ΙΕΛ



33

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011,

σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, όπου ο οικονομικός
φορέας θα δηλώνει ότι:

1) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και
επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα, όπου ο οικονομικός
φορέας θα δηλώνει ότι:

1) κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

2) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

3) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του

4) δε συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

5) δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4412/2016.

6) δεν έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ούτε έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

7) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις
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8)  δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.

Δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού

Δεν απαιτείται

Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής (Ενότητες Α έως Δ)

Ενότητα Α: Καταλληλότητα

Το κριτήριο 1 (όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο που τηρείται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του).

Ενότητα Β : Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτείται.

Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Δεν απαιτείται.

Ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Δεν απαιτείται.

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Δεν απαιτείται

2) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησηςτου προσφέροντος ή του νομικού προσώπου.

Για τα φυσικά πρόσωπα είναι η αστυνομική  ταυτότητα, για τα νομικά πρόσωπα είναι το  ιδρυτικό καταστατικό και
τυχόν τροποποιήσεις του ή  το τελευταίο  κωδικοποιημένο καταστατικό θεωρημένο από το ΓΕΜΗ

3) Παραστατικό εκπροσώπησης,  αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

Πρακτικό ή απόφαση του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους- νομικού προσώπου
της ένωσης, με το οποίο:

-εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών)

-εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου αναδόχου) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα των απαιτούμενα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της
προσφοράς), καθώς για να καταθέσει την προσφορά σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος
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εκπρόσωπος του φορέα και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και
να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί

-ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,
e-mail) με τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που ο αντίκλητος δεν είναι
γνώστης της ελληνικής γλώσσας, υποχρεούται να μεταφράζει κάθε έγγραφο στην ελληνική με δικά του έξοδα,
επιμέλεια και ευθύνη.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών
ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και
ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος
όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει
στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος
από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

4) Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπου ο οικονομικός
φορέας θα δηλώνει:

 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ αριθμΠ6/2018 μελέτης που συνοδεύει αυτήν καθώς
και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από έξι (6) μήνες
προσμετρούμενες από την επομένη της  ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για αναβολή, ματαίωση, ή
ακύρωση του διαγωνισμού.

 Τον αριθμό του FAX είτε την ηλεκτρονική διεύθυνση email για την αλληλογραφία της ΔΕΥΑΚ με τον
οικονομικό φορέα.

Ο φάκελος «Τεχνική  Προσφορά»πρέπει ναπεριέχει τα παρακάτω :

1. Τεχνικά φυλλάδια – prospectus όπου θα φαίνεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης, ο κατασκευαστής των υλικών καθώς και οι πιστοποιήσεις που τα συνοδεύουν
(ISO, CEκ.λ.π.)

2. Πίνακας αντιστοιχίας για τα προσφερόμενα υλικά, όπου για κάθε υλικό του προϋπολογισμού θα αναγράφεται
η προσφερόμενη μάρκα και ο προσφερόμενος τύπος.

Τα τεχνικά φυλλάδια μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά»θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή ,σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 25.   ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ο χρόνος εγγύησης των υλικών μετράει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου και θα είναι διάρκειας
12 μηνών.

ΑΡΘΡΟ 26. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους
συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημερολογιακή ημέρα
καθυστέρησης:

• 5% επί της  συμβατικής τιμής των παραγγελθέντων υλικών   που καθυστερούν.

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος των κατά παραγγελία υλικών.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο , ο οποίος υποχρεούται μέσα σε
είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει
οποιαδήποτε αποζημίωση.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα
παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από
την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

Μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη του χρόνου παράδοσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν
τα όσα αναφέρονται στην  Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Επίσης εάν οι ποινικές ρήτρες που έχουν υποβληθεί στον ανάδοχο φθάσουν αθροιστικά στο ποσό των 10.000,00 €,
τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου , η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται , κατά την κρίση της να κρατήσει μέρος ή το
σύνολο των παραδοτέων , καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

ΆΡΘΡΟ 27.   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη υλικά, τα οποία
περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Στην περίπτωση επίσης που δεν περιλαμβάνονταιστον ενδεικτικό προϋπολογισμό υλικά που μπορεί να προκύψει
ανάγκη προμήθειας τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, τα οποία ανήκουν σε κάποια  ομάδα υλικών
αλλά δεν έχει προϋπολογιστεί η ζητούμενη διάσταση, η τιμολόγηση των υλικών αυτών θα βγαίνει από τον επίσημο
τιμοκατάλογο του κατασκευαστή αφαιρώντας την μέση έκπτωση  της αντίστοιχης ομάδας στη οποία ανήκουν και  την
οποία θα έχει πετύχει ο προμηθευτής από το διαγωνισμό.
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ΆΡΘΡΟ 28. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Η προμήθεια των ηλεκτρολογικών υλικών   θα εκτελείται τμηματικά κατά την χρονική περίοδο της σύμβασης, με βάση
της ανάγκες της ΔΕΥΑΚ.

Ο προμηθευτής μετά από έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΥΑ Κιλκίς (FAX είτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ) θα πρέπει
σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες να παραδίδει την ποσότητα που έχει παραγγελθεί στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος   καθυστερήσει πέραν των επτά ημερολογιακών  ημερών από την ώρα της
παραγγελίας και δεν παραδώσει τα παραγγελθέντα υλικά,  η ΔΕΥΑ Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην
προμήθεια των παραγγελθέντων υλικών από άλλο προμηθευτή.

Η απόφαση ανάθεσης σε τρίτο προμηθευτή θα γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση του/της προέδρου της ΔΕΥΑ
Κιλκίς.

Στην περίπτωση  παραγγελίας υλικών σε άλλο προμηθευτή, μπορεί να δικαιολογηθεί μια αύξηση 10 % στις τιμές της
σύμβασης, μόνο στην περίπτωση που είναι άλλης μάρκας  σε σχέση με αυτά που προσέφερε ο ανάδοχος.

Στην περίπτωση παραγγελίας σε τρίτο προμηθευτή, η επιπλέον χρέωση που θα προκύψει με βάση τις τιμές της
σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και την προσαύξηση του 10 %,  θα επιβαρύνει τον ανάδοχο της προμήθειας και
παρακρατείται από αυτόν.

Εάν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να προβεί στη αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της
Δ.Ε.Υ.Α.Κιλκίς ,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 29. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Εάν ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή εργολαβίας σε
τρίτους τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπερβαίνουν το 30%της συνολικής αξίας της, τότε θα πρέπει στα
δικαιολογητικά συμμετοχής να υποβάλει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ.4 του
άρθρου 79 του ν.4412/2016 για τον ή τους υπεργολάβους.

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), που αφορά τον υπεργολάβο θα συμπληρωθούν οι ενότητες
Α κα Β του μέρους ΙΙ (πληροφορίες σχετικά με τον υπεργολάβο) καθώς και το μέρος ΙΙΙ (λόγοι αποκλεισμού).

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση
αυτής.

Η αναθέτουσα αρχή κατά την υπογραφή της σύμβασης, επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους , όπως αυτοί περιγράφονται  στο άρθρο 22 Α (Λόγοι αποκλεισμού) και με τα αποδεικτικά μέσα του
άρθρου 23.3 της παρούσας,   εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή σχετικά με τους
υπεργολάβους, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα
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σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 30: Διάφορες ρυθμίσεις

Η έγκριση της συγκεκριμένης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την με
αριθμό:3-44/22-2-2018 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ .

Κιλκίς, …/ … / 2018

Θεωρήθηκε
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Συντάχθηκε

Παραγιός Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Κορκοτίδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΔΑ: 6ΒΧΙΟΛΚ8-ΙΕΛ


		2018-04-11T10:45:40+0300
	Athens




