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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 4/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 09/03/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 03/03/2017

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

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 4-48/9-3-2017.

Τρόπος εκτέλεσης  του διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και
υποβρυχίων κινητήρων  για  το έτος  2017 » Κωδικός εξόδων: 12.00.01,
προϋπολογισμός 97.935,00 € πλέον Φ.Π.Α. και ορισμός επιτροπής ηλεκτρονικού
διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. 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. τον τρόπο εκτέλεσης της
προμήθειας με τίτλο : ««Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων  για  το
έτος 2017 » κωδικού εξόδων: 12.00.01, προϋπολογισμού 97.935,00 € πλέον Φ.Π.Α.
σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού για την προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος
2017.
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Η ΔΕΥΑ Κιλκίς λειτουργεί και συντηρεί   144   αντλιοστάσια πόσιμου νερού τα οποία βρίσκονται
στις επτά Δημοτικές Ενότητες που απαρτίζουν τον Καλλικρατικό Δήμο Κιλκίς.

Μετά από σχετική έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω προυπολογισμός ο οποίος αφορά
την προμήθεια υποβρυχίων αντλιών, υποβρυχίων κινητήρων, κατάλληλων υδραυλικών υλικών
για στήλη ανάρτησης  υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων και τις απαιτούμενες εργασίες
εξαγωγής και επανατοποθέτησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αρ.
Μελετης :

Μ8/2017

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡ
ΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ 4''

1 Υποβρύχια αντλία
4"  παροχής  Q = 5
M3/H και
μανομετρικού H =
40 M.

Α1 42122130-0 τεμ 1 195,00 195,00

2 Υποβρύχια αντλία
4"  παροχής  Q = 5
M3/H και
μανομετρικού H =
147 M.

Α1 42122130-0 τεμ 1 560,00 560,00

3 Υποβρύχια αντλία
4"  παροχής  Q = 10
M3/H και
μανομετρικού H =
42 M.

Α1 42122130-0 τεμ 1 270,00 270,00

4 Υποβρύχια αντλία
4"  παροχής  Q = 10
M3/H και
μανομετρικού H =
120 M.

Α1 42122130-0 τεμ 1 450,00 450,00

5 Υποβρύχια αντλία
4"  παροχής  Q = 14
M3/H και
μανομετρικού H =
34 M.

Α1 42122130-0 τεμ 1 245,00 245,00

6 Υποβρύχια αντλία
4"  παροχής  Q = 14
M3/H και
μανομετρικού H =
98 M.

Α1 42122130-0 τεμ 1 500,00 500,00

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ 6''

7 Υποβρύχια αντλία
6"  παροχής  Q = 14
M3/H και
μανομετρικού H =
68 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 770,00 770,00

8 Υποβρύχια αντλία
6"  παροχής  Q = 14
M3/H και
μανομετρικού H =
210 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 1000,00 1000,00
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9 Υποβρύχια αντλία
6"  παροχής  Q = 30
M3/H και
μανομετρικού H =
53 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 700,00 700,00

10 Υποβρύχια αντλία
6"  παροχής  Q = 30
M3/H και
μανομετρικού H =
210 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 1600,00 1600,00

11 Υποβρύχια αντλία
6"  παροχής  Q = 48
M3/H και
μανομετρικού H =
44 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 620,00 620,00

12 Υποβρύχια αντλία
6"  παροχής  Q = 48
M3/H και
μανομετρικού H =
181 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 1500,00 1500,00

13 Υποβρύχια αντλία
6"  παροχής  Q = 60
M3/H και
μανομετρικού H =
37 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 930,00 930,00

14 Υποβρύχια αντλία
6"  παροχής  Q = 60
M3/H και
μανομετρικού H =
140 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 2100,00 2100,00

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ 7''

15 Υποβρύχια αντλία
7"  παροχής  Q = 65
M3/H και
μανομετρικού H =
72 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 1200,00 1200,00

16 Υποβρύχια αντλία
7"  παροχής  Q = 65
M3/H και
μανομετρικού H =
200 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 2500,00 2500,00

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ 8''

17 Υποβρύχια αντλία
8"  παροχής  Q = 85
M3/H και
μανομετρικού H =
63 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 1050,00 1050,00

18 Υποβρύχια αντλία
8"  παροχής  Q = 85
M3/H και
μανομετρικού H =
190 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 2050,00 2050,00

19 Υποβρύχια αντλία
8"  παροχής  Q =
100 M3/H και
μανομετρικού H =
59 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 1050,00 1050,00
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20 Υποβρύχια αντλία
8"  παροχής  Q =
100 M3/H και
μανομετρικού H =
197 M.

Α2 42122130-0 τεμ 1 2150,00 2150,00

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

21 Υποβρυχιος
κινητήρας 4" ισχύος
3 ΗΡ

Α3 31110000-0 τεμ 1 200,00 200,00

22 Υποβρυχιος
κινητήρας 4" ισχύος
4 ΗΡ

Α3 31110000-0 τεμ 1 270,00 270,00

23 Υποβρυχιος
κινητήρας 4" ισχύος
5,5 ΗΡ

Α3 31110000-0 τεμ 1 340,00 340,00

24 Υποβρυχιος
κινητήρας 4" ισχύος
7,5 ΗΡ

Α3 31110000-0 τεμ 1 370,00 370,00

25 Υποβρυχιος
κινητήρας 4" ισχύος
10 ΗΡ

Α3 31110000-0 τεμ 1 470,00 470,00

26 Υποβρυχιος
κινητήρας 6" ισχύος
7,5 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 2 830,00 1660,00

27 Υποβρυχιος
κινητήρας 6" ισχύος
10 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 2 870,00 1740,00

28 Υποβρυχιος
κινητήρας 6" ισχύος
15 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 1 1050,00 1050,00

29 Υποβρυχιος
κινητήρας 6" ισχύος
20 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 3 1150,00 3450,00

30 Υποβρυχιος
κινητήρας 6" ισχύος
25 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 2 1300,00 2600,00

31 Υποβρυχιος
κινητήρας 6" ισχύος
30 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 3 1400,00 4200,00

32 Υποβρυχιος
κινητήρας 6" ισχύος
40 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 2 1600,00 3200,00

33 Υποβρυχιος
κινητήρας 6" ισχύος
50 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 1 2000,00 2000,00

34 Υποβρυχιος
κινητήρας 8" ισχύος
40 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 1 2150,00 2150,00

35 Υποβρυχιος
κινητήρας 8" ισχύος
50 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 1 2350,00 2350,00

36 Υποβρυχιος
κινητήρας 8" ισχύος
60 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 2 2600,00 5200,00

37 Υποβρυχιος
κινητήρας 8" ισχύος
75 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 1 3100,00 3100,00

38 Υποβρυχιος
κινητήρας 8" ισχύος
100 ΗΡ

Α4 31110000-0 τεμ 1 3900,00 3900,00
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ΣΩΛΗΝΕΣ -
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

39 Σωλήνας 3 μέτρων ,
τύπου mannesman
αφανούς ραφής
διατομής 3'' με την
μούφα

Α5 44163100-1 τεμ 150 55,00 8250,00

40 Σωλήνας 3 μέτρων ,
τύπου mannesman
αφανούς ραφής
διατομής 4'' με την
μούφα

Α6 44163100-1 τεμ 55 65,00 3575,00

41 Φλαντζα στήριξης
υποβρυχίου
κατάλληλη για
γεώτρηση διατομής
είτε 6", είτε 8", είτε
10"

Α7 44163100-1 τεμ 5 35,00 175,00

42 Μαστόςδιατομής 3"
σύνδεσης
υποβρύχιας αντλίας
με την στήλη
στήριξης.

Α8 44163100-1 τεμ 23 25,00 575,00

43 Μαστόςδιατομής  4"
σύνδεσης
υποβρύχιας αντλίας
με την στήλη
στήριξης.

Α9 44163100-1 τεμ 5 35,00 175,00

44 Μανδύας ψύξης
υποβρύχιου
αντλητικού
συγκροτήματος από
χαλυβδοσωλήνα 6"

Α10 44163100-1 τεμ 2 500,00 1000,00

45 Μανδύας ψύξης
υποβρύχιου
αντλητικού
συγκροτήματος από
χαλυβδοσωλήνα 8"

Α11 44163100-1 τεμ 2 600,00 1200,00

46 Μανδύας ψύξης
υποβρύχιου
αντλητικού
συγκροτήματος από
χαλυβδοσωλήνα 10"

Α12 44163100-1 τεμ 1 700,00 700,00

47 Καμπύλη πάσο-
φλαντζα διατομής 3"

Α13 44163100-1 τεμ 5 45,00 225,00

48 Καμπύλη πάσο-
φλαντζα διατομής 4"

Α14 44163100-1 τεμ 3 60,00 180,00

49 Χαλύβδινη φλάντζα
τόρνου, ονομαστική
διάμετρος   DN 80
κατά DIN, κλάσης
πίεσης ΡΝ 16

Α15 44163100-1 τεμ 30 10,00 300,00

50 Χαλύβδινη φλάντζα
τόρνου, ονομαστική
διάμετρος   DN 100
κατά DIN, κλάσης
πίεσης ΡΝ 16

Α15 44163100-1 τεμ 10 14,00 140,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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51 Εξαγωγή
υποβρύχιου
αντλητικού
συγκροτήματος από
γεώτρηση διατομής
6", είτε 8", είτε 10"

Α16 51100000-3 μ.μ. 3.000 3,50 10500,00

52 Τοποθέτηση
υποβρύχιου
αντλητικού
συγκροτήματος σε
γεώτρηση διατομής
6", είτε 8", είτε 10"

Α17 51100000-3 μ.μ. 3.000 3,50 10500,00

53 Εργασία
ηλεκτροσυγκόλληση
ς χαλυβδοσωλήνα
με χαλυβδοσωλήνα
είτε
χαλυβδοσωλήνα με
φλάντζα , διατομής
DN 80 είτε DN 100.

Α18 45330000-9 τεμ 15 50,00 750,00

ΣΥΝΟΛΟ 97935,00
ΦΠΑ 24% 23504,40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

121439,40

Η σκοπιμότητα του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση υποβρύχιων αντλιών
και υποβρύχιων κινητήρων για το έτος 2017, για τις ανάγκες επιδιόρθωσης  και αναβάθμισης
των αντλιοστασίων στις Δ.Ε. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Εν συνεχεία ο Γ.  Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς Αβραμίδης Ηλίας έθεσε υπόψιν του Δ.Σ. τον
ορισμό επιτροπής για την υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

α/α Επώνυμο / Όνομα Κλάδος / Ειδικότητα
1 Κορκοτίδης Κωνσταντίνος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2 Αβραμίδης Ηλίας ΠΕ Χημικός Μηχανικός

3 Κασκαμανίδου Ουρανία ΠΕ Οικονομολόγος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

α/α Επώνυμο / Όνομα Κλάδος / Ειδικότητα
1 Γιοβανούδης Χρήστος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2 Αποστολίδης Νικόλαος ΠΕ Χημικός Μηχανικός
3 Παραγιός Ιωάννης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
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Παρακαλώ για την λήψη Απόφασης Έγκρισης της προμήθειας και της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

Αποφάσισε και εγκρίνει

 Την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.

 Τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και
υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017»με την διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού, σύμφωνα με την Αρ. μελέτη Μ8/2017που συντάχθηκε από την Τ.Υ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

 Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης της
προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το
έτος 2017»(Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).

 Δεσμεύει πίστωση 97.935,00 € σε βάρος του Κ.Α.12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) του προϋπολογισμού του
έτους 2017.

 Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
& ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ),του  οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική
δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

 Αποδέχεται την πρόταση του Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ορίζει Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού τους εξής :

Ορίζει την παρακάτω επιτροπή:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

α/α Επώνυμο / Όνομα Κλάδος / Ειδικότητα
1 Κορκοτίδης Κωνσταντίνος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2 Αβραμίδης Ηλίας ΠΕ Χημικός Μηχανικός

3 Κασκαμανίδου Ουρανία ΠΕ Οικονομολόγος
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

α/α Επώνυμο / Όνομα Κλάδος / Ειδικότητα
1 Γιοβανούδης Χρήστος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2 Αποστολίδης Νικόλαος ΠΕ Χημικός Μηχανικός
3 Παραγιός Ιωάννης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017 »
Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας με ΑΡ.ΜΕΛ Μ8 /2017.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 97935,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΕΥΑ  ΚΙΛΚΙΣ
Τεχνική Υπηρεσία

Κιλκίς , … / … /  2017
Αριθμ. Πρωτ. :………….

Θέμα :Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού
δημόσιου διαγωνισμού για την

“Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και
υποβρυχίων κινητήρων για το έτος

2017”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς διακηρύσσει

Ηλεκτρονικό  ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

για την

“Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017”

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς , προκηρύσσει Ηλεκτρονικό  ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

βάσει τιμής,

για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων

κινητήρων για το έτος 2017, με  ΑΡ. ΜΕΛ Μ8/2017».

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας και Αναθέτων Φορέας  είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. Τα στοιχεία

επικοινωνίας του Αναθέτοντα Φορέα για τις ανάγκες του διαγωνισμού παρουσιάζονται συνοπτικά στον

πίνακα που ακολουθεί.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΥΑ  ΚΙΛΚΙΣ

ΥΠΟΨΗ

Κορκοτίδης Κων/νος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση,  ΚΙΛΚΙΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

61100

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2341029330

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX)

2341029320

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail)

korkotidis@deyak.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

www.deyak.gr

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και

αξιολόγησης του διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. ………./2017 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.
4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”.

ΑΡΘΡΟ 2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την  προμήθεια και εργασία  αντικατάστασης υποβρύχιων

αντλιών και υποβρύχιων κινητήρων για το έτος 2017.

Ο προϋπολογισμός , οι τεχνικές προδιαγραφές και η συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας επισυνάπτονται στη

μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

Οι προσφορές αφορούν την προμήθεια και αντικατάσταση  υποβρύχιων αντλιών και υποβρύχιων κινητήρων για το έτος

2017, για τις ανάγκες επιδιόρθωσης  και αναβάθμισης των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς όπως αναλύονται αναλυτικά

στην μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

βάσει τιμής.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει προσφορά  για το σύνολο της ποσότητας που ζητείται αλλιώς η προσφορά

απορρίπτεται.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται σε 97935,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους

πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Η παραπάνω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους έτους 2017 με κωδικό 12.00.01(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς CPV : 42122130-0, 31110000-0, 44163100-1,

51100000-3, 45330000-9.

ΑΡΘΡΟ 3.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεύχος Α΄) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

του Ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για

την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».

του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

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 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)».

του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.

Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν.3463/2006 «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”

και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 και ισχύει.

Το Ν. 4013/2011 άρθρα 1, 4 και 11 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων”,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες

διατάξεις”.

Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο

εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του άρθρου 1

“Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” που αντικατέστησε την παρ.1 του

άρθρου 8 του Ν.4155/2013 .

Το Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ( Φεκ 191/23-8-1980)
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

Την υπ'αριθμ.Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

Την αριθμό …. / - - 2017  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και τα τεύχη

του διαγωνισμού, διετέθη  πίστωση ποσού 97935,00 € σε βάρος του 12.00.01«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ» του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2017, εγκρίθηκε

η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας και

καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπιστεί 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους1

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα

εγκατεστημένα σε:

α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)σε κράτος -μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα

Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η

επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδιακτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr). Η ψηφιακή υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς τούτο αρχή και πρέπει να είναι

σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (usb token).

Ο κατάλογος των αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών

και Ταχυδρομείων.

http:/www.eett.gr/openncms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html.

Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντες τις απαραίτητες πληροφορίες και

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του συστήματος ταυτοποιούνται ως εξής:

1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση

των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,  εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω τμήμα της

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

2. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό

1 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας

ΦΑΠ (VAT Identification Number)  και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανώτερο Τμήμα

της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

3. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ

αποστέλλοντας:

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά

προσδιορίζονται στο παράρτημα IX A για τις δημόσιες συμβάσεις  υπηρεσιών και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους

όρους στο κράτος –μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /αποδεικνύεται η εγγραφή

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών εργάσιμων ημερών σε έντυπη μορφή

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ή μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή

παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη

του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού

του.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όσοι εμπίπτουν σε μία από τις
ακόλουθες καταστάσεις:

1. Υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή

σε εγκληματική οργάνωση ,  β) δωροδοκία , γ) απάτη , δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με

τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας , στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 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:

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.

2. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει , είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

διακανονισμό για την καταβολή τους.

3. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

5. Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.

6. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

7. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.

8. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ'εφαρμογή

του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

9. Έχουν επιχειρήσει  να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να

αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία

σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

10. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με

την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.

11. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο 75 Ν.4412)

Τα κριτήρια επιλογής  αφορούν:
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,  απαιτείται  από τους

οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται

στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους και να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο

αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

α) Εγγύηση συμμετοχής.
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους

εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθυνόμενη προς τη  Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, για ποσό που αντιστοιχεί σε δύο (2%) επί

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής επιστολής Συμμετοχής θα ανέρχεται στο ποσό των 1958,70 €.

Η εγγύηση συμμετοχής  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του

χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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Σε περίπτωση παράτασης του Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους την

παράταση ισχύος της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια επιτροπή
διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,

παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει

εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της

σύμβασης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες

και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

Α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της

απόφασης κατακύρωσης και

Β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης  επ΄αυτων και

Γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35  & 36 του

Ν.4129/2013(Α΄52) εφόσον απαιτείται.

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
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.

Οι παραπάνω εγγυήσεις εκδίδονται 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.  Αν συσταθεί

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση

οικονομικό φορέα.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
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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,

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.

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Τα συμβατικά τεύχη, είναι τα ακόλουθα:

(α) Διακήρυξη του διαγωνισμού.

(β) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

(γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης

(δ) Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης

(ε) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

(ε) Η προσφορά του προμηθευτή (έντυπο οικονομικής προσφοράς – τεχνικά και λοιπά στοιχεία)

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι εάν η προσφορά του προμηθευτή έρχεται σε ασυμφωνία σε ορισμένα σημεία με τα

συμβατικά τεύχη της Υπηρεσίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και χωρίς αύξηση του

τιμήματος του μετά την ανάληψη της προμήθειας να καλύψει τις ασυμφωνίες αυτές.

Η παρούσα διακήρυξη, θα διατίθεται 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

ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

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.
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Σε περίπτωση  που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, σχετικές με

τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών,

δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις …../……../2017 και

ώρα 15.00 μ.μ. , αυτές παρέχονται μέχρι τρείς (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών, ήτοι  μέχρι τις …../……./2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα

οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό

πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους.  Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό

αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει

δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους

προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων

μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της

χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile”

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (έντυπα της τεχνικής προσφοράς) και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/13, της Υ.Α. Π1/2390/16-10-
2013,  και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά
τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη.
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3. Η προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει το σύνολο του
προϋπολογισμού.

4. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες.
5. Υποβολή προσφορών αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το

διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία
αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς
στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

6. Κάθε διαγωνιζόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
7. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δε γίνονται δεκτοί.
8. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.
9. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Προσφορές υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση

αυτής της διακήρυξης και του παραρτήματος της και γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες της παροχής
υπηρεσιών.

13. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση προμηθευτών,
ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι
προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.

14. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός
εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν
ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από
τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Σε περίπτωση που το ποσό της σύμβασης έχει καλυφθεί σε διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών, 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.

Επίσης σε περίπτωση που το ποσό της σύμβασης έχει καλυφθεί σε διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών,  και έχει
υπάρξει υπέρβαση του ποσού της σύμβασης κατά 30% και έχει καλυφθεί και αυτό, τότε ολοκληρώνεται η εκτέλεση της
προμήθειας, ανεξαρτήτως αν έχει συμπληρωθεί δωδεκάμηνο.

Επίσης σε περίπτωση που το ποσό της σύμβασης δεν έχει καλυφθεί σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών, η ΔΕΥΑ Κιλκίς
μπορεί να ζητήσει παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης για άλλους τρείς μήνες και μέχρι την κάλυψη του
ποσού της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,

στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013, στην

Π1/2390/2013,και τον Ν.4412/2016.

Περιεχόμενο προσφορών
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Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας υποφάκελος (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά

συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» στο οποίο υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το

στάδιο της υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Συγκεκριμένα στο φάκελο αυτό υποβάλλονται:

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή

αποκλεισμού τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 10 της διακήρυξης και ότι απαιτείται από την

μελέτη,  σε αρχείο .pdf σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση

απ΄αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των ηλεκτρονικών

προσφορών . Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό

(προκειμένου να παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας –αξιολόγησης του διαγωνισμού) με διαβιβαστικό

όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες την υποχρέωση προς τούτο και δεν

απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου  «Δικαιολογητικά συμμετοχής –

Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την  προσφορά και απαιτείται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα

αρχή εντός της ανωτέρου αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί

/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του

υπογραφή.

Ενδεικτικά τέτοια στοιχεία θεωρούνται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που εκδίδονται από δημόσιες

αρχές ή άλλους φορείς.

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν

να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική

γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 1 του

Ν.4250/2014).

Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το

σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε  μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από

τον προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

συστήματος και του υπογεγραμμένου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς

που αναφέρονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης, σε αρχείο .pdf σύμφωνα με τα οριζόμενα με τα οριζόμενα στο Ν.

4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013.

Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες την υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής.

Η αναγραφή τιμής στην Τεχνική Προσφορά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Υποψηφίου.
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Β. Ένας υποφάκελος (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»

στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (προμηθευτή).

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια

το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από

τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα

επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά

υπογεγραμμένη.

Αποδεικτικό υποβολής
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν

έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται

στους αποστολείς τους.

Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή

περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε

απόρριψη της προσφοράς.

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα δέκα (10) μηνών τουλάχιστον από την

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πρέπει  να  κατατεθούν  υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι  δικαιολογητικά συμμετοχής :
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2%) επί της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης με ισχύ

τουλάχιστον έντεκα μήνες  (11).

2) 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 δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του και πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής.

Αναλυτικότερα, στην ΤΕΥΔ θα πρέπει να συμπληρώσουν τα εξής:

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:
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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,
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
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.
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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.

3) αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 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

4) 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

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.

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

1) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. Μ7/2017 μελέτης που συνοδεύει αυτήν καθώς
και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2) τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από δέκα (10) μήνες
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

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

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Διαγωνιζόμενου.

17REQ005949492 2017-03-21

ΑΔΑ: ΨΟΒΑΟΛΚ8-ΝΣ1



24

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει , να κατατεθούν ηλεκτρονικά τα παρακάτω:

1. Για τις υποβρύχιες αντλίες 4’’, 6’’, 7’’ και 8’’ ιντσών, τεχνική περιγραφή για κάθε κατηγορία αντλιών, στην
οποία θα αναφέρονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα υλικά κατασκευής, οι καμπύλες λειτουργίας για
κάθε σειρά αντλιών, ο κατασκευαστής, η χώρα προέλευσης, καθώς και οι πιστοποιήσεις που το συνοδεύουν
(ISO, CE κ.λ.π.)

2. Για τους υποβρύχιους κινητήρες 4’’, 6’’, 7’’ και 8’’ τεχνική περιγραφή για κάθε κατηγορία κινητήρων, στην
οποία αναφέρονται, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά,   τα υλικά κατασκευής, ο κατασκευαστής, η χώρα
προέλευσης, καθώς και οι πιστοποιήσεις που το συνοδεύουν (ISO, CE κ.λ.π.)

3. Πίνακας αντιστοιχίας για τις αντλίες και τους κινητήρες, όπου για κάθε υλικό του προϋπολογισμού θα
αναγράφεται  η προσφερόμενη μάρκα και ο προσφερόμενος τύπος.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται
με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

Η αναγραφή τιμής στην Τεχνική Προσφορά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Υποψηφίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου.

2. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε Ευρώ (€) και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Η αναγραφή της τιμής

μπορεί να γίνει μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία ενώ σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμητικής και ολόγραφης τιμής

θα λαμβάνεται η ολόγραφη τιμή.

3. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής υπερισχύει η τιμή

μονάδας που αναγράφεται ολογράφως. Η μη αναγραφή της ολόγραφης τιμής μονάδας επιφέρει τον

αποκλεισμό του προσφέροντος.

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

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

προϋπολογισμό.

6. Οι τιμές των προσφορών είναι σταθερές καθ’ολη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

7. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων υλικών, η μεταφορά και η παράδοση

αυτών. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επιβαρύνεται με όλα τα

έξοδα μέχρι την παράδοση της προμήθειας, καθώς και τους σχετικούς φόρους, τέλη και κρατήσεις που

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων  που δεν έγιναν δεκτοί

μετά το πέρας του ελέγχου του υποφακέλου (Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά). Εφόσον δεν

υποβληθεί ένσταση, ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο.

Ο τρόπος υποβολής της Οικονομικής προσφοράς, αναλύεται στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(αναρτώνται και  προσκομίζονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο)
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών έπειτα από την απόφαση προσωρινού αναδόχου από την
Οικονομική Επιτροπή:
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1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ τον

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,

που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να υποβάλλει ηλεκτρονικά

μέσω του Συστήματος σε μορφή pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» τα πρωτότυπα, ή

αντίγραφα που εκδίδονται , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 όλων των απαιτούμενων

δικαιολογητικών. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση , από τον προσφέροντα, εντός τριών (3)

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΚ, με

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Από το πρωτόκολλο ,ο

σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού . Υπεύθυνες

δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους, δεν απαιτείται να προσκομιζονται και σε

έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 της

παρούσας διακήρυξης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης , σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη είναι τα εξής:

Α) Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή  οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο  , που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι

μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το

ειδικό τους επάγγελμα.

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως

προς τις υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που αφορούν το σύνολο των

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης προς το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων της επιχείρησης για εργοδότες και

εργαζόμενους και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού ή του φυσικού προσώπου κατά την  ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού.

Γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.

4412/2016 ήτοι :

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων , κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf τις αναφερόμενες σε

αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Για τα φυσικά πρόσωπα , ενώ ως προς τα νομικά πρόσωπα, ισχύουν  ειδικότερα τα παρακάτω:

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

διαχειριστές,

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

Συμβουλίου.

Δ) Πιστοποιητικό από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τελευταίων έξι μηνών,  ότι ο οικονομικός φορέας  δεν

τελεί υπό πτώχευση ή  εκκαθάριση 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
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βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές

διατάξεις νόμου.

Συγκεκριμένα:

Για τα φυσικά πρόσωπα:

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Για τα νομικά πρόσωπα:

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη

κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική

εκκαθάριση  αναγκαστική διαχείριση ή  πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις,

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

2.Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης   υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί στην σχετική έγγραφη ειδοποίηση

της Αναθέτουσας Αρχής προς αυτόν, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013, στην

Π1/2390/2013,και τον Ν.4412/2016, και σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο

όργανο αξιολόγησης που εκδίδει νέο πρακτικό επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το

άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  και η

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

4.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο

γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο  της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε

κατακύρωσης της σύμβασης.

5.Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά

τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις …./ …../ 2017 και ώρα:10:00 π.μ , μέσω των αρμόδιων
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πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας αρχής εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων για

την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και των διαδικασιών της  Αναθέτουσας αρχής.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», οι

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που

αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων  «Οικονομική προσφορά» οι προσφέροντες των

οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α’  ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών και φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ)

προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση

δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:

1. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  αποσφραγίζονται

ηλεκτρονικά οι (υπό)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν

πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με

ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

2. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη

μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την

ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και μονογράφει και σφραγίζει το

σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.

3. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η ΕΔΔ προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές και

προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την

πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών

προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Επιπλέον,

προβαίνει σε αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων με τα έντυπα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί.

Σε περίπτωση μη ταύτισης των δύο, η προσφορά απορρίπτεται.

4. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την

Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα

εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί

νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς

υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά
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περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους

ορίζονται.

5. Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται / γνωμοδοτεί με πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στο Δ.Σ. της

Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.

6. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του

διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική

ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που

διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.

Β’  ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

1. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά τα ανωτέρω στάδιο και μετά την

άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή

παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών

προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος,

ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών

προσφορών.

2. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων

«Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών.

Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα

από το σύστημα.

3. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές

ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο

κατακύρωσης «χαμηλότερη προσφορά». Η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές και

εισηγείται επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών , το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στο Δ.Σ της

Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.

4. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του

διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική

ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που

διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις  της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες

κοινοποιούνται με επιμέλεια της Επιτροπής Διαγωνισμού στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίον πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση γίνεται (2) δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή,

ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που

υπεβλήθησαν.

Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία :
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- προβαίνει στον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»

- συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ελέγχου του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  όπου γνωμοδοτεί για την

οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο

του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε.

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης του φακέλου   «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» το Διοικητικό

Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ εκδίδει απόφαση κατακύρωσης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για  αυτήν, να ματαιώσει ή να

επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε

λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 103 του ν.4412/2016 ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου

105 του ν.4412/2016.

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση

της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω παράτυπης

διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή

τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική

εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην

περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου

συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου

106 του ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το

αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον

επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει,

παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας

σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του ν.4412/2016,

εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η ΔΕΥΑΚ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας

ελέγχου των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως

με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η ΔΕΥΑΚ δεν την κοινοποιήσει σε όλους

τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα

δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που με υπεύθυνη δήλωση δεσμεύθηκε να προσκομίσει

εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

γ) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν.

4129/2013, εφόσον απαιτείται και

δ) και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 105, παρ.3 του Ν. 4412/2016).

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η ΔΕΥΑΚ προσκαλεί τον ανάδοχο να

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, το ύψος της οποίας

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της

ΔΕΥΑΚ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται , σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2

του άρθρου 106.

2. Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια αρχή και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση

συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή

που έγινε αποδεκτή από την ΔΕΥΑ Κιλκίς, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης

- Τα συμβαλλόμενα μέρη , καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

- Τα προς προμήθεια είδη και την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες

- Τον τρόπο πληρωμής

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
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ΑΡΘΡΟ 18. 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.

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, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην

αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 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 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.

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 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.

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Ενστάσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

2. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό

φορέα.

3. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

4. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα

οριζόμενα και στο άρθρο 221 Ν.4412/216 , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο

της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ύψους εξακοσίων (600)  ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
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Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον

διοικητικό όργανο.

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν

την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

7.Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

ΑΡΘΡΟ 20. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες , προσμετρούμενος από την επόμενη ημέρα της

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου

από τη διακήρυξη , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που ο χρόνος της προσφοράς λήγει , η ΔΕΥΑΚ  μπορεί πριν τη λήξη της,  να απευθύνει έγγραφο

ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) ημέρες πριν την λήξη ισχύος των προσφορών και να ζητήσει παράταση

της διάρκειας ισχύος της προσφοράς κατ'ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχικά

διάρκεια ισχύος και αντίστοιχα της εγγύησης συμμετοχής. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε

(5) το πολύ ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1

του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, για τους οικονομικούς φoρείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος

των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς.

ΑΡΘΡΟ 21. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν

σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η αναγραφή

της τιμής σε ευρώ, θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Επιτροπή Παραλαβής με βάση τα παρακάτω
στοιχεία :

1. Τη σύμβαση
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2. Την τεχνική προσφορά του αναδόχου

Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τη σύμβαση
ελέγχων.

Τρόπος πληρωμής

 Η πληρωμή της αξίας των υλικών και εργασιών στον Ανάδοχο της προμήθειας θα γίνει ως εξής :

 Για κάθε τμηματική παράδοση υλικών είτε εργασιών 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. Εάν το τιμολόγιο είναι συνολικό, θα επισυνάπτονται τα δελτία αποστολής.

 Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή

αξία των παραστατικών.

 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπερ 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.

ΑΡΘΡΟ 21. 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 και υπηρεσιών  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 15.000,00 €,

τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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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.

ΑΡΘΡΟ 22.   ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο χρόνος εγγύησης των υλικών και των υπηρεσιών  μετράει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου και

θα είναι διάρκειας 12 μηνών.

ΆΡΘΡΟ 23.  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά με βάση τον προϋπολογισμό της μελέτης καθώς

επίσης και υλικά για τα οποία δεν έχει προϋπολογιστεί  η ζητούμενη διάσταση. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή τους θα

προκύπτει με τον τύπο της γραμμικής παρεμβολής θεωρώντας ότι η τιμή μεταβάλλεται γραμμικά.

Έστω Χ1 η τιμή αντλίας με παροχή Q1 και μανομετρικό Η1 που έχει προϋπολογιστεί.

Έστω Χ2 η τιμή αντλίας με παροχή Q1 και μανομετρικό Η2 που έχει προυπολογιστεί.

Έστω Χ3 η τιμή ζητούμενης αντλίας με παροχή Q1 και μανομετρικό Η3 που δεν έχει προϋπολογιστεί.

Και ότι Η1< Η3 < Η2

Η τιμή της αντλίας Χ3 θα είναι Χ3 = Χ1 +[ ( Χ2-Χ1) x (Η3-Η1) ] / ( Η2 – Η1).

Εάν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ο προμηθευτής

είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών , χωρίς καμία επιβάρυνση της ΔΕΥΑ

Κιλκίς.

Η ποσότητα των υπό προμήθεια υλικών μπορεί να μεταβληθεί (αύξηση ή μείωση) ελεύθερα σε σχέση με αυτή που

αναγράφεται στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς και  μέχρι να

συμπληρωθεί το ποσό της σύμβασης.

Η μεταφορά βαρύνει τον προμηθευτή και θα γίνει  με ειδικό όχημα με γερανό.

ΆΡΘΡΟ 24.   ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Τα υλικά και οι εργασίες αντικατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων  θα εκτελούνται τμηματικά κατά την χρονική

περίοδο της σύμβασης.  Ο προμηθευτής μετά από έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα πρέπει σε μία

ημερολογιακή ημέρα να παραδίδει την ποσότητα που ζητείται από την υπηρεσία, είτε αυτή αφορά υλικά είτε αφορά

την προσκόμιση γερανοφόρου οχήματος με το κατάλληλο συνεργείο για την εξαγωγή είτε την τοποθέτηση αντλητικού

συγκροτήματος.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει είτε στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς είτε στα κατά τόπους αντλιοστάσια και

δεξαμενές πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η μεταφορά θα γίνει με φορτηγό που φέρει γερανό αυτοφορτώσεως και

τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί μετά την ειδοποίηση του για παράδοση υλικών και καθυστερήσει

πέραν της μιας ημερολογιακής  ημέρας,  η ΔΕΥΑ Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην  προμήθεια των

παραγγελθέντων υλικών με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά από  άλλον προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά

τιμής που θα προκύψει σε σχέση με τις τιμές της σύμβασης θα επιβαρύνει τον ανάδοχο και παρακρατείται από αυτόν.

Όλα τα παραπάνω θα ισχύσουν και στην περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει πέρα της μιας ημερολογιακής

ημέρας στην διάθεση κατάλληλου συνεργείου με γερανοφόρο όχημα για τις εργασίες εξαγωγής και τοποθέτησης
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αντλητικών συγκροτημάτων. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει άλλο συνεργείο και η διαφορά τιμής που

θα προκύψει επιβαρύνει τον ανάδοχο.

ΆΡΘΡΟ 25. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Οι διαγωνιζόμενοι και ο ανάδοχος της προμήθειας οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις κτιριακές

εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων , των γεωτρήσεων και των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Κιλκίς, και συγκεκριμένα τις

δυνατότητες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και  την δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η

εκτέλεση των εργασιών.

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών, έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τους

χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία.

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η υπηρεσία υποχρεούται να ορίσει συγκεκριμένο χρόνο (ημερομηνία και ώρα) κατά τον οποίο θα γίνει κοινή επίσκεψη

όλων των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν σχετικό αίτημα, στις εγκαταστάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επιπλέον η υπηρεσία θα διαθέσει το

απαραίτητο προσωπικό που θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες και θα παράσχει τις σχετικές πληροφορίες.

Προς ενημέρωση σχετικά με την προσβασιμότητα των αντλιοστασίων και δεξαμενών, αναφέρεται ότι τα αντλιοστάσια

και οι δεξαμενές βρίσκονται γενικά  σε σημεία όπου δεν υπάρχουν ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, αλλά χωματόδρομοι

με λάσπες και λακκούβες, και ειδικότερα στην ΔΕ Κρουσσών σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Ο ανάδοχος της

προμήθειας, για την πρόσβαση στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές θα πρέπει να χρησιμοποιεί οχήματα  με κίνηση και

στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4).

Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμιά πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου εξαιτίας

τυχόν δαπανών που θα υποστεί και οι οποίες οφείλονται στην κατάσταση των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Κιλκίς και

στην κατάσταση των οδών πρόσβασης σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 26:     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται
να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα αρχή.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης , ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα Αρχή,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της
σύμβασης.

3. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών αντικατάστασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας
που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα του απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού,
υποχρεούται, ο Ανάδοχος μόνος προς αποκατάστασής της.

4. Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία ( σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το
προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 27. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
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1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της

Υπηρεσίας. Η Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

2. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην ιστοσελίδα της

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

3. Θα δημοσιευθεί άπαξ στο ΦΕΚ (στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης).

4. Θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

5. Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

6. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

7. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου Κιλκίς.

8. Επίσης περίληψη της διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί:

 Σε δύο οικονομικές ή δημοπρασιών εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

 Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες.

 Σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 28. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων

μερών, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”,  του Ν. 3852/2010

“Πρόγραμμα Καλλικράτης” , του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων-προμηθειών και υπηρεσιών” και

συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα.

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει

μεταξύ της ΔΕΥΑ Κιλκίς και του Αναδόχου , η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που

δημιουργούνται από αυτή , θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από

οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια , τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 29. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για οτιδήποτε αφορά την διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και δεν έχει αναφερθεί

σε κάποιο άρθρο της παρούσας διακήρυξης , λαμβάνονται υπόψη όλα όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και

ειδικότερα στο Ν. 4412/2016.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4-48/9-3-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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