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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 2/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31/01/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 25/01/2017

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 11Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 2-28/31-1-2017.

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης  της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια
λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2017» – ΚΑ:
64.00, 64.08.01 και 62.07.01.01  προϋπολογισμού: 59.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΕΝΔΕΚΑΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό ,Πολιτικό Μηχανικό
προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της
προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης-
θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2017»

Η προμήθεια θα καλύψει το σύνολο των αναγκών της ΔΕΥΑ Κιλκίς για θέρμανση των κτιρίων,
κίνηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου καθώς επίσης και λιπαντικών για την
καθημερινή συντήρηση των οχημάτων, για το τρέχον οικονομικό έτος και θα περιλαμβάνει τα εξής:

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (Πλέον Φ.Π.Α)
Πετρέλαιο κίνησης 41.613,03 42.754,03
Πετρέλαιο θέρμανσης 12.704,92 10.000,00
Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. 1.000,00 1.245,97
Λιπαντικά 945 5.000,00
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Η δαπάνη της εργασίας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και είναι εγγεγραμμένη στον
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017 στους κάτωθι Κ.Α.Δ. : 62.07.01.01, 64.00,
64.08.01

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 ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού.

 Τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια λιπαντικών και υγρών
καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2017»με την διαδικασία του
συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την Αρ. μελέτη Π1/2017που 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 λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης-
θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2017»(Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσης).

 Δεσμεύει πίστωση 59.000,00 € σε βάρος των κάτωθι Κ.Α.Δ. : 62.07.01.01, 64.00,
64.08.01,του προϋπολογισμού του έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

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

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Π  Ρ  Ο  Μ  Η  Θ  Ε  Ι  Α  Σ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
( Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ)

δ ι α κ η ρ ύ σ σε ι

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017».
Προϋπολογισμού 73.160,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147)καιβ)
τους όρους της παρούσας και
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καλεί

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

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

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

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

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

1.4 Προϊστάμενη Αρχή: ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Άρθρο2:Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών.

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του άρθρου2 του ν.4412/2016 για
τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α)η παρούσα διακήρυξη,

β)η υπεύθυνηδήλωσητουάρθρου79παρ.2ν4412/2016.

γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

δ)ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

ε)το τιμολόγιο δημοπράτησης,

στ)η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Οδός : 1οχλμ. Κιλκίς-Ξηρόβρυσης

Ταχ.Κωδ. : 61100

Τηλ. : 2341029330

Telefax : 2341029320

E-mail : kaskamanidou@deyak.gr
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ζ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

η) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,

θ) η τεχνική μελέτη,

ι)τυχόν συμπληρωματικέςπληροφορίεςκαιδιευκρινίσειςπουθαπαρασχεθούναπότηναναθέτουσααρχήεπί
όλων των ανωτέρω

Για τηνπαραλαβήτωντευχώνοιενδιαφερόμενοικαταβάλλουντηδαπάνηαναπαραγωγήςτους,που ανέρχεται σε
5ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του
τηναναπαραγωγή.Οιενδιαφερόμενοιμπορούνακόμα,ναλάβουνγνώσητωνεγγράφωντης σύμβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναπαραλάβουνταπαραπάνωστοιχείακαιταχυδρομικά,εφόσονταζητήσουνέγκαιρακαιεμβά
σουν,κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη
δαπάνη της
ταχυδρομικήςαποστολήςτους.ΗαναθέτουσααρχήαποστέλλειταζητηθένταστοιχείαμέσωτωνΕλληνικώνΤαχυδρομείω
νήιδιωτικώνεταιρειώνμεταφοράςαλληλογραφίαςκαιχωρίςναφέρειευθύνηγιατηνέγκαιρηάφιξη τους στον
ενδιαφερόμενο. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης από τις ________, στην ιστοσελίδα www.deyak.gr.Για να υποβάλλουν όμως
προσφορά οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς ,
από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ,1ο χλμ. Κιλκίς-Ξηρόβρυσης,T.K. 61100, Κιλκίς, υπεύθυνος Κα.
Κασκαμανίδου , τηλ. 2341029330.

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς.

1. Οιφάκελοιτωνπροσφορώνυποβάλλονταιμέσαστηνπροθεσμίατουάρθρου18είτε(α)μεκατάθεσή τους
την Επιτροπή Διαγωνισμού είτε(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε(γ)με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονταιστοάρθρο18 της παρούσας.
2.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

Του…………………..

Για την Προμήθεια  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   ΔΕΥΑ
ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017».

Με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις _________

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

α)ξεχωριστόσφραγισμένοφάκελο,μετηνένδειξη«ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής», κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 24,

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

γ)ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (κλεισμένο
μετρόποπουδεμπορείναανοιχθείχωρίςνακαταστείτούτοαντιληπτόεπίποινήαποκλεισμού),μετηνένδειξη«Ο
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ικονομικήΠροσφορά»,οοποίοςπεριέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 24.

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

5. Οιπροσφορέςκαιταπεριλαμβανόμενασεαυτέςστοιχείασυντάσσονταιστηνελληνικήγλώσσαήσυνοδεύονται
απόεπίσημημετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

6. Οι προσφορές
υπογράφονταικαιμονογράφονταιανάφύλλοαπότονοικονομικόφορέαή,σεπερίπτωσηνομικώνπροσώπων,
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Άρθρο4:Διαδικασίακατάθεσηςκαιεξέτασηςτωνπροσφορών-Υποβολήδικαιολογητικών - Κατακύρωση-
Σύναψησύμβασης – Υπογραφή συμφωνητικού.

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς -Έγκριση πρακτικού.

α)ΗέναρξηυποβολήςτωνπροσφορώνπουκατατίθενταικατάτηνκαταληκτικήημερομηνίαστηνΕπιτροπήΔιαγω
νισμού,σεδημόσιασυνεδρίαση,κηρύσσεταιαπότονΠρόεδροαυτής,μισήώραπριναπότηνώραλήξητης
προθεσμίαςτουάρθρου18 της παρούσας.

β)Οι προσφορές που παραλαμβάνονται κατά χωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών
προϋποθέσεων που απαιτούνται έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα
αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς , ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», καθώς
και ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στην συνέχεια η
Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές
Προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, αλλά και τις απαιτήσεις της μελέτης. Στη συνέχεια
καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσματα του ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών
συμμετοχής και της αξιολόγησης των Τεχνικών  Προσφορών, καθώς και οι λόγοι απόρριψης
συμμετεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ευθύς
αμέσως με το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, είτε σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από το αρμόδιο όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, με σχετική
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας.

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την προηγηθείσα
αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται με
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Στην διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοινώνει τις
τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες, των οποίων οι Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει
στο Πρακτικό Διαγωνισμού τα σχετικά αποτελέσματα .

Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα μία δημόσια
συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού από το ΔΣ της
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, η οποία και κοινοποιείται στους Προσφέροντες .

Κατά της παραπάνω απόφασης , όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 .

ΑΔΑ: ΨΠ2ΔΟΛΚ8-Ζ3Μ



6

Επισημαίνεταιότισεπερίπτωσηπουοιπροσφορέςέχουντηνίδιαακριβώςτιμή(ισότιμες),ηαναθέτουσααρχήεπιλέ
γειτον(προσωρινό)ανάδοχομεκλήρωσημεταξύτωνοικονομικώνφορέωνπουυπέβαλανισότιμεςπροσφορές.Ηκ
λήρωσηγίνεταιενώπιοντης Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
τις ισότιμες προσφορές.

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

α)Μετά την αξιολόγηση των
προσφορών,ηαναθέτουσααρχήειδοποιείεγγράφωςτονπροσφέροντα,στονοποίοπρόκειταιναγίνειη
κατακύρωση(«προσωρινό ανάδοχο»),να υποβάλει εντός προθεσμίας, ΔΕΚΑ (10) ημερών, τα
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο23.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.i) Ανκατάτονέλεγχοτωνπαραπάνωδικαιολογητικώνδιαπιστωθείότιταστοιχείαπουδηλώθηκανμε την
Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ήii)Ανδενυποβληθούνστοπροκαθορισμένοχρονικόδιάστηματααπαιτούμεναπρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ήiii) Αναπόταδικαιολογητικάπουπροσκομίσθηκαννομίμωςκαιεμπροθέσμως,δεναποδεικνύονταιοιόροικαι
οιπροϋποθέσειςσυμμετοχήςσύμφωναμεταάρθρα21,22 και 23 της
παρούσας,oπροσωρινόςανάδοχοςκηρύσσεταιέκπτωτοςκαιηκατακύρωσηγίνεταιστονπροσφέρονταπουυπέ
βαλετηναμέσωςεπόμενηπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράτηρουμένηςτης ανωτέρω
διαδικασίας.

ΗδιαδικασίαελέγχουτωνπαραπάνωδικαιολογητικώνολοκληρώνεταιμετησύνταξηπρακτικούαπότηνΕπιτροπ
ήΔιαγωνισμούκαιτηδιαβίβασητουφακέλουστηναναθέτουσααρχήγιατηλήψηαπόφασης,είτεγιατηνκατακύρω
σητης σύμβασης,είτεγιατηνκήρυξητουπροσωρινούαναδόχουωςεκπτώτουείτεγιατηματαίωσητης
διαδικασίας.

β)ΗΑναθέτουσαΑρχήείτεκατακυρώνει,είτεματαιώνειτησύμβαση,σύμφωναμε τις διατάξεις τωνάρθρων105/316 και
106/317του ν. 4412/2016.

Ηαναθέτουσααρχήκοινοποιείτηναπόφασηκατακύρωσης,μαζίμεαντίγραφοτουπρακτικούτης
διαδικασίαςελέγχουκαιαξιολόγησηςτωνπροσφορών,σεκάθεπροσφέρονταεκτόςαπότονπροσωρινόανάδοχο
μεκάθεπρόσφοροτρόπο, όπως
μετηλεομοιοτυπία,ηλεκτρονικόταχυδρομείο,επίαποδείξει.Όσοιυπέβαλανπαραδεκτέςπροσφορέςλαμβάνου
νγνώσητωνδικαιολογητικώντου προσωρινού αναδόχου στην ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ , 1ο χλμ. Κιλκίς-Ξηρόβρυσης,
Τ.Κ.61100, Κιλκίς την επομένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής προς τον προσωρινό
ανάδοχο απόφασης.

Μετάτηνάπρακτηπάροδοτωνπροθεσμιώνάσκησηςενστάσεωντωνπροβλεπόμενωνστηνπαράγραφο4.3
της
παρούσας,κοινοποιείταιηαπόφασηκατακύρωσηςστονπροσωρινόανάδοχοκαικαλείταιναπροσέλθεισεορισμ
ένοτόποκαιχρόνογιατηνυπογραφήτουσυμφωνητικού,εντόςείκοσι(20)ημερώναπότηνκοινοποίησησχετικήςέ
γγραφηςειδικήςπρόσκλησης,προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

4.3 Ενστάσεις.

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή
της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ'αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο127του
Ν.4412/2016,ωςεξής :

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

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης,ηκαταβολήπαραβόλουυπέρτουΔημοσίουποσούίσουμετοένατοιςεκατό(1%)επίτης εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, ανη ένσταση γίνει
δεκτή από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ .

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την
υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

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

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα άρθρου 316 τουν.4412/2016.

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια
είναιτααναφερόμεναπαρακάτω.Σεπερίπτωσηασυμφωνίαςτωνπεριεχομένωνσεαυτάόρων,ησειράισχύος
καθορίζεταιωςκατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα Διακήρυξη
3. Η Οικονομική Προσφορά
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
5. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Τ.Σ.Υ)με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα

Παραρτήματα τους
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες της προμήθειας

Άρθρο6: Γλώσσα διαδικασίας.

6.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

6.2 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία.

7.1. Για τη δημοπράτηση της προμήθειας, την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις
των παρακάτω νομοθετημάτων:- Τουν.4412/2016«ΔημόσιεςΣυμβάσειςΈργων,ΠρομηθειώνκαιΥπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Εκαι2014/25/ΕΕ)» (Α’147),- (Μέχρι τις
31/12/2016)τουν.3886/2010(Α'173)«ΔικαστικήπροστασίακατάτησύναψηδημοσίωνσυμβάσεωνΕναρμόνισ
η της ελληνικήςνομοθεσίαςμετηνΟδηγία89/665/ΕΟΚτουΣυμβουλίου της
21ηςΙουνίου1989(L395)καιτηνΟδηγία92/13/ΕΟΚτουΣυμβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου1992(L76), όπως
τροποποιήθηκανμετηνΟδηγία2007/66/ΕΚτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου της
11ηςΔεκεμβρίου2007(L335)»,- Τουν.4013/2011(Α’204)«ΣύστασηενιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίωνΣυμβάσεωνκαιΚεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .- Τουν.3861/2010(Α’112)«Ενίσχυση της
διαφάνειαςμετηνυποχρεωτικήανάρτησηνόμωνκαιπράξεωντωνκυβερνητικών,διοικητικώνκαιαυτοδιοικητικ
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ώνοργάνωνστοδιαδίκτυο"ΠρόγραμμαΔιαύγεια" και άλλες διατάξεις».- Τουν.3548/2007(Α’68)«ΚαταχώρισηδημοσιεύσεωντωνφορέωντουΔημοσίουστονομαρχιακόκα
ι τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’248)«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

7.4 Οισεεκτέλεσητωνανωτέρωδιατάξεωνεκδοθείσεςκανονιστικέςπράξεις,καθώςκαιλοιπέςδιατάξειςπ
ουαναφέρονταιρητάήαπορρέουναπόταοριζόμεναστα συμβατικά τεύχη της
παρούσαςεργολαβίαςκαιγενικότερακάθεδιάταξη(Νόμος,Π.Δ.,Υ.Α.)καιερμηνευτικήεγκύκλιοςπου
διέπειτηνανάθεσηκαιεκτέλεσητουέργου της
παρούσαςσύμβασης,έστωκαιανδεναναφέρονταιρητάπαραπάνωήεκδοθούνσεμεταγενέστεροχρ
όνο του παρόντος προτύπου.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση της Προμήθειας, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου.

8.1 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Δ.: 62.07.01.01, 64.00, 64.08.01 και
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τις περιπτώσεις προμηθειών,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του
Ν.4013/2011.

8.2 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών , από την
αρμόδια Επιτροπή , σύμφωνα με το Άρθρο 200 παράγραφος 4 σημείο α), του ν. 4412/2016
και μετά  από την κατάθεση των δικαιολογητικών που το ίδιο άρθρο του ν. 4412/2016
ορίζει.

8.3 Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο9: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντεςπουσυμμετέχουνστηδιαδικασίασύναψηςσύμβασηςσυμπληρωματικέςπληροφορί
εςσχετικάμε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την
προηγούμενη της δημοπρασίας , δηλαδή στις ________

Άρθρο 10:Τεκμήριοαπότη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Ηυποβολήπροσφοράςστονδιαγωνισμόαποτελείτεκμήριοότιοδιαγωνιζόμενοςέχειλάβειπλήρ
ηγνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει
πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης της προμήθειας .

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

11.1. Τίτλος της προμήθειας.

Ο τίτλος της προμήθειας είναι:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   ΔΕΥΑ
ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
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11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της Προμήθειας ανέρχεται σε
59.000,00Ευρώ, προ ΦΠΑ 24%.

11.3. Τόπος εκτέλεσης της Προμήθειας.

Αποθήκη ΔΕΥΑ Κιλκίς

11.4. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Προμήθειας.

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ:  41.613,03 λίτρα
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 12.704,92 λίτρα
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ  95 οκτ.:  1000 λίτρα
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 945 λίτρα

Άρθρο 12:Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας.

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

Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφ’
όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του ίδιου νόμου .

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

13.1 ΗεπιλογήτουΑναδόχου,θαγίνεισύμφωναμετην«ανοικτήδιαδικασία»τουάρθρου264τουν.4
412/2016καιυπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σε
σφραγισμένα και αριθμημένα έντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

13.3 Η προσφορά δίνεται σε € , χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   ΔΕΥΑ
ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017.

13.4 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

13.5 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

13.6 Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης δηλαδή μόνο για τα
λιπαντικά ή μόνο για το πετρέλαιο.

Άρθρο 14:ΚριτήριοΑνάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου.

Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασηςείναιηπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράμόνοβάσειτιμής(χαμηλό
τερητιμή), όπως ορίζεταισταάρθρα311και95παρ.2.ν.4412/2016 .

Άρθρο 15:Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό  1.180 €  (2% του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας ), βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1.α. του Άρθρου
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72 , του ν. 4412/2016 .

Άρθρο16:Χορήγηση Προκαταβολής– Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ).

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17:Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της προμήθειας .

Για την υπογραφή της
σύμβασηςαπαιτείταιηπαροχήεγγύησηςκαλήςεκτέλεσης,σύμφωναμετοάρθρο302παρ.1β)τουν.4412/20
16,τούψος της οποίαςκαθορίζεταισεποσοστό5%επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Οιεγγυητικέςεπιστολέςκαλήςεκτέλεσης,προκειμένουναγίνουναποδεκτέςαπότηνυπηρεσία,πρέπειναπερ
ιλαμβάνουνκατ’ελάχιστοντααναφερόμεναστο Άρθρο 302 του ν. 4412/2016 .

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση(κοινοπραξία),όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσαςαρχήςαλληλέγγυακαιειςολόκληρονμέχριπλήρουςεκτέλεσηςτης σύμβασης.

Άρθρο17 Α:Έκδοσηεγγυητικών.

1. Οι εγγυητικές επιστολές κ α λ ή ς
ε κ τ έ λ ε σ η ς εκδίδονταιαπόπιστωτικάιδρύματαπουλειτουργούννόμιμαστακράτη– μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
ΣΔΣκαιέχουν,σύμφωναμετιςισχύουσεςδιατάξεις,τοδικαίωμααυτό.Μπορούν,επίσης,ναεκδίδονταιαπό
τοΤ.Μ.Ε.Δ.Ε.ή να
παρέχονταιμεγραμμάτιοτουΤαμείουΠαρακαταθηκώνκαιΔανείωνμεπαρακατάθεσησεαυτότουαντίστοι
χουχρηματικούποσού , σύμφωνα με το Άρθρο 302 του ν. 4412/2016 .

Άρθρο 18:Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η
___________, ημέρα ______.Ώρα λήξης της υποβολήςπροσφορώνορίζεταιη10:00π.μ.

Άρθρο 19:Χρόνος ισχύος προσφορών.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστημα Έ Ξ Ι ( 6 ) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

Άρθρο 20:Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΧΧΧΧΧ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ( www.deyak.gr ) .

Άρθρο 21:Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΔΑ: ΨΠ2ΔΟΛΚ8-Ζ3Μ
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21.1Δικαίωμασυμμετοχήςέχουνφυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, των κρατών – μελών της
Ε.Ε., των χωρών του Ε.Ο.Χ., των κρατών – μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων ( Σ.Δ.Σ /
G.P.A. ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που
προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες, ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες .

Άρθρο22:Κριτήρια επιλογής.

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

Α. Λόγοι αποκλεισμού.

1. Αποκλείεταιοικονομικόςφορέαςαπότησυμμετοχήστηνπαρούσαδιαδικασίασύναψηςσύμβασης(διαγωνισ
μό)ότανυπάρχειειςβάροςτουτελεσίδικηκαταδικαστικήαπόφασηγιαέναναπό τους ακόλουθους λόγους:

α)συμμετοχήσεεγκληματικήοργάνωση,όπωςαυτήορίζεταιστοάρθρο2τηςαπόφασης–
πλαίσιο2008/841/ΔΕΥτουΣυμβουλίουτης24ηςΟκτωβρίου2008,γιατηνκαταπολέμησητου οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L300της 11.11.2008 σ.42),

β)δωροδοκία,όπωςορίζεταιστοάρθρο3τηςσύμβασηςπερίτηςκαταπολέμησηςτηςδιαφθοράςστηνοποίαενέχο
νταιυπάλληλοιτωνΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτωνήτωνκρατών–
μελώντηςΈνωσης(ΕΕC195της25.6.1997,σ.1)καιστηνπαράγραφο1τουάρθρου2τηςαπόφασης–
πλαίσιο2003/568/ΔΕΥτουΣυμβουλίουτης22αςΙουλίου2003,γιατηνκαταπολέμησητηςδωροδοκίαςστονιδιωτι
κότομέα(ΕΕL192της31.7.2003,σ.54),καθώςκαι όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,

γ)απάτη,κατάτηνέννοιατουάρθρου1τηςσύμβασηςσχετικάμετηνπροστασίατωνοικονομικώνσυμφερόντωντω
νΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων(ΕΕC316της27.11.1995,σ.48),ηοποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)τρομοκρατικάεγκλήματαήεγκλήματασυνδεόμεναμετρομοκρατικέςδραστηριότητες,όπωςορίζονται,αντιστο
ίχως,σταάρθρα1και3τηςαπόφασης–
πλαίσιο2002/475/ΔΕΥτουΣυμβουλίουτης13ηςΙουνίου2002,γιατηνκαταπολέμησητηςτρομοκρατίας(ΕΕL164τ
ης22.6.2002,σ.3)ήηθικήαυτουργίαήσυνέργειαήαπόπειραδιάπραξηςεγκλήματος,όπωςορίζονται στο άρθρο
4αυτής,

ε)νομιμοποίησηεσόδωναπόπαράνομεςδραστηριότητεςήχρηματοδότησητηςτρομοκρατίας,όπωςαυτέςορίζο
νταιστοάρθρο1τηςΟδηγίας2005/60/ΕΚτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουτης26ηςΟκτωβρίου
2005,σχετικάμετηνπρόληψητηςχρησιμοποίησηςτουχρηματοπιστωτικούσυστήματοςγιατηνομιμοποίησηεσό
δωναπόπαράνομεςδραστηριότητεςκαιτηχρηματοδότησητηςτρομοκρατίας(ΕΕL309της25.11.2005,σ.15),ηο
ποίαενσωματώθηκεστηνεθνικήνομοθεσίαμετον.3691/2008(Α΄166),

στ)παιδικήεργασίακαιάλλεςμορφέςεμπορίαςανθρώπων,όπωςορίζονταιστοάρθρο2τηςΟδηγίας2011/36/ΕΕ
τουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουτης5ηςΑπριλίου2011,γιατηνπρόληψηκαιτηνκαταπολέμηση
τηςεμπορίαςανθρώπωνκαιγιατηνπροστασίατωνθυμάτωντης,καθώςκαιγιατηναντικατάστασητηςαπόφασης
–πλαίσιο2002/629/ΔΕΥτουΣυμβουλίου(ΕΕL101της15.4.2011,σ.1),ηοποίαενσωματώθηκεστηνεθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Οοικονομικόςφορέαςαποκλείεταιεπίσηςόταντοπρόσωποειςβάροςτουοποίουεκδόθηκετελεσίδικηκαταδικασ
τικήαπόφασηείναιμέλοςτουδιοικητικού,διευθυντικούήεποπτικούοργάνουτουενλόγωοικονομικούφορέαήέχει
εξουσίαεκπροσώπησης,λήψηςαποφάσεωνήελέγχουσεαυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

ΑΔΑ: ΨΠ2ΔΟΛΚ8-Ζ3Μ



12

αα)στιςπεριπτώσειςεταιρειώνπεριορισμένηςευθύνης(Ε.Π.Ε.)καιπροσωπικώνεταιρειών(Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,

ββ)στιςπεριπτώσειςανωνύμωνεταιρειών(Α.Ε.),τονΔιευθύνονταΣύμβουλο,καθώςκαιόλαταμέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποκλείεταιαπότησυμμετοχήστηδιαδικασίασύναψηςσύμβασης(διαγωνισμό),οικονομικόςφορέας,εάνέχει
αθετήσειτιςυποχρεώσειςτουόσοναφοράτηνκαταβολήφόρωνήεισφορώνκοινωνικήςασφάλισηςκατάταοριζόμ
εναστηνπαρ.2τουάρθρου73ν.4412/2016.

ΑνοοικονομικόςφορέαςείναιΈλληναςπολίτηςήέχειτηνεγκατάστασήτουστηνΕλλάδα,οιυποχρεώσειςτουπουα
φορούντιςεισφορέςκοινωνικήςασφάλισηςκαλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Ηπαρούσαπαράγραφοςπαύειναεφαρμόζεταιότανοοικονομικόςφορέαςεκπληρώσειτιςυποχρεώσειςτουείτεκ
αταβάλλονταςτουςφόρουςήτιςεισφορέςκοινωνικήςασφάλισηςπουοφείλει,συμπεριλαμβανομένων,κατάπερί
πτωση,τωνδεδουλευμένωντόκωνήτωνπροστίμωνείτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.

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

(α)έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2τουάρθρου18τουν.4412/2016

(β)εάνοοικονομικόςφορέαςτελείυπόπτώχευσηήέχειυπαχθείσεδιαδικασίαεξυγίανσηςήειδικήςεκκαθάρισης
ήτελείυπόαναγκαστικήδιαχείρισηαπόεκκαθαριστήήαπότοδικαστήριοήέχειυπαχθείσεδιαδικασίαπτωχευτι
κούσυμβιβασμούήέχειαναστείλειτιςεπιχειρηματικέςτουδραστηριότητεςήεάνβρίσκεταισεοποιαδήποτεανάλο
γηκατάστασηπροκύπτουσααπό παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

(γ)υπάρχουνεπαρκώςεύλογεςενδείξειςπουοδηγούνστοσυμπέρασμαότιοοικονομικόςφορέαςσυνήψεσυμφω
νίεςμεάλλουςοικονομικούςφορείςμεστόχοτηστρέβλωσητουανταγωνισμού,

δ)εάν μίακατάστασησύγκρουσηςσυμφερόντωνκατάτηνέννοιατουάρθρου24τουν.4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε)εάνμίακατάστασηστρέβλωσηςτουανταγωνισμούαπότηνπρότερησυμμετοχήτωνοικονομικώνφορέωνκατά
τηνπροετοιμασίατηςδιαδικασίαςσύναψηςσύμβασης,κατάταοριζόμεναστοάρθρο48τουν.4412/2016,δενμπο
ρείναθεραπευθείμεάλλα,λιγότεροπαρεμβατικά,μέσα,

(στ)εάνοοικονομικόςφορέαςέχειεπιδείξεισοβαρήήεπαναλαμβανόμενηπλημμέλειακατάτηνεκτέλεσηουσιώδο
υςαπαίτησηςστοπλαίσιοπροηγούμενηςδημόσιαςσύμβασης,προηγούμενηςσύμβασηςμεαναθέτονταφορέαή
προηγούμενηςσύμβασηςπαραχώρησηςπουείχεωςαποτέλεσματηνπρόωρηκαταγγελίατηςπροηγούμενηςσύ
μβασης,αποζημιώσειςήάλλεςπαρόμοιεςκυρώσεις,

(ζ)εάνοοικονομικόςφορέαςέχεικριθείένοχοςσοβαρώνψευδώνδηλώσεωνκατάτηνπαροχήτωνπληροφοριών
πουαπαιτούνταιγιατηνεξακρίβωσητηςαπουσίαςτωνλόγωναποκλεισμούήτηνπλήρωσητωνκριτηρίωνεπιλογ
ής,έχειαποκρύψειτιςπληροφορίεςαυτέςήδενείναισεθέσηναπροσκομίσειταδικαιολογητικάπουαπαιτούνταικα
τ’εφαρμογήτουάρθρου 23της παρούσας,

(η)εάνοοικονομικόςφορέαςεπιχείρησεναεπηρεάσειμεαθέμιτοτρόποτη διαδικασία
λήψηςαποφάσεωντηςαναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικέςπληροφορίεςπου
ενδέχεταινατουαποφέρουναθέμιτοπλεονέκτημαστηδιαδικασίασύναψηςσύμβασηςήνα παράσχει
εξαμελείαςπαραπλανητικέςπληροφορίεςπουενδέχεταιναεπηρεάσουνουσιωδώςτιςαποφάσειςπου
αφορούντοναποκλεισμό, τηνεπιλογή ήτηνανάθεση,

(θ)Εάνοοικονομικόςφορέαςέχειδιαπράξεισοβαρόεπαγγελματικόπαράπτωμα,τοοποίοθέτειεναμφιβόλωτηνα
κεραιότητάτου,γιατοοποίοτουεπιβλήθηκεποινήπουτουστερείτοδικαίωμασυμμετοχήςσεδιαδικασίασύναψης
σύμβασηςδημοσίωνέργωνκαικαταλαμβάνειτησυγκεκριμένη διαδικασία.
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4. Ηαναθέτουσααρχήαποκλείειοικονομικόφορέασεοποιοδήποτεχρονικόσημείοκατάτηδιάρκειατηςδιαδικασί
αςσύναψηςσύμβασης,όταναποδεικνύεταιότιαυτόςβρίσκεταιλόγωπράξεωνήπαραλείψεωναυτούείτεπρινείτε
κατάτηδιαδικασία,σεμίααπότιςπεριπτώσειςτωνπαραγράφων1,2και 3.

5. Οικονομικόςφορέαςπουεμπίπτεισε μια από τιςκαταστάσειςπου αναφέρονται στις
παραγράφους1και3μπορείναπροσκομίζειστοιχείαπροκειμένουνααποδείξειότιταμέτραπουέλαβεεπαρκούνγι
ανααποδείξουντηναξιοπιστίατου,παρότισυντρέχειοσχετικόςλόγοςαποκλεισμού(αυτoκάθαρση).Εάνταστοιχ
είακριθούνεπαρκή,οενλόγωοικονομικός φορέας
δεναποκλείεταιαπότηδιαδικασίασύναψηςσύμβασης.Ταμέτραπουλαμβάνονταιαπότουςοικονομικούςφορείς
αξιολογούνταισεσυνάρτησημετησοβαρότητακαιτιςιδιαίτερεςπεριστάσειςτουποινικούαδικήματοςήτουπαραπ
τώματος.Ανταμέτρακριθούνανεπαρκή,γνωστοποιείταιστονοικονομικόφορέατοσκεπτικότηςαπόφασηςαυτής
.Οικονομικόςφορέαςπουέχειαποκλειστεί,μετελεσίδικηαπόφαση, απότη συμμετοχήσε
διαδικασίεςσύναψηςσύμβασηςήανάθεσηςπαραχώρησηςδενμπορείνακάνειχρήσητηςανωτέρωδυνατότητας
κατάτηνπερίοδοτουαποκλεισμούπουορίζεταιστηνενλόγωαπόφασηστο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει
ηαπόφαση.

Β.Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Όσοναφοράτηνκαταλληλότηταγιατηνάσκησητηςεπαγγελματικήςδραστηριότητας,απαιτείταιοιοικονομικοίφο
ρείςναείναιεγγεγραμμένοιστοσχετικόεπαγγελματικόμητρώοπουτηρείταιστοκράτοςεγκατάστασής τους.

Άρθρο 23:Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής.

23.1 ΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνηςΔήλωσηςτηςΕΑΑΔΗΣΥ.

[Β] Γιασυμβάσειςμεεκτιμώμενηαξίακάτωτωνορίωντωνάρθρων5και235τουν. 4412/2016:

Κατάτηνυποβολήπροσφορώνστιςδιαδικασίεςσύναψηςδημοσίωνσυμβάσεωνκάτωτωνορίων,οιαναθέτουσες
αρχέςδέχονταιενημερωμένηυπεύθυνηδήλωσητουν.1599/1986(Α΄75)σύμφωναμετηνπαρ.2τουάρθρου79ν.4
412/2016τοΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνηςΔήλωσηςτηςπαρ.4τουάρθρου79ν.4412/2016τηςΕΑΑΔΗΣΥ,
ωςπροκαταρκτικήαπόδειξηπροςαντικατάστασητωνπιστοποιητικώνπουεκδίδουνδημόσιεςαρχέςήτρίταμέρη,
επιβεβαιώνοντας ότιοενλόγω οικονομικός φορέας πληροί τιςακόλουθεςπροϋποθέσεις:

α)δενβρίσκεταισε μίααπότιςκαταστάσειςτου άρθρου22 Α της παρούσας,

β)πληροίτασχετικάκριτήριαεπιλογήςταοποίαέχουνκαθοριστεί,σύμφωναμετοάρθρο22Β

23.2 Δικαιολογητικά(Αποδεικτικάμέσα).

Τοδικαίωμασυμμετοχήςκαιοιόροικαιπροϋποθέσειςσυμμετοχήςόπωςορίστηκανσταάρθρα21και22τηςπαρού
σας,κρίνονταικατάτηνημερομηνίαςλήξηςτηςπροθεσμίαςπαραλαβήςτωνπροσφορώντουάρθρου18 και
κατάτηνυποβολήτωνδικαιολογητικώνσύμφωναμετοάρθρο4.2(α).

Ηπλήρωσητωναπαιτήσεωντουάρθρου22ΑκαιΒπρέπειναικανοποιείταιαπόόλαταμέλητηςένωσης.

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

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμούτου άρθρου22Α.

Γιατην απόδειξητης μησυνδρομήςτωνλόγωναποκλεισμούτου
άρθρου22Αοιοικονομικοίφορείςπροσκομίζουναντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α)Απόσπασματουσχετικούμητρώου(ποινικούμητρώου)ή,ελλείψειαυτού,ισοδύναμουεγγράφουπουε
κδίδεταιαπόαρμόδιαδικαστικήήδιοικητικήαρχήτουκράτους–
μέλουςήτηςχώραςκαταγωγήςήτηςχώραςόπουείναιεγκατεστημένοςοενλόγωοικονομικόςφορέας,απότοοπ
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οίοπροκύπτειότιπληρούνταιαυτέςοιπροϋποθέσεις.Ηυποχρέωσηπροσκόμισηςτουωςάνωαποσπάσματος
αφοράκαιταπρόσωπατουτελευταίουεδαφίουτηςπαραγράφουΑ.1 του άρθρου 22.

(β)Πιστοποιητικόπουεκδίδεταιαπότηναρμόδιααρχήτουοικείουκράτους–
μέλουςήχώρας,περίτουότιέχουνεκπληρωθείοιυποχρεώσειςτουοικονομικούφορέα,όσοναφοράστηνκατ
αβολήφόρων(φορολογικήενημερότητα)καιστηνκαταβολήτωνεισφορώνκοινωνικήςασφάλισης(ασφαλισ
τικήενημερότητα),σύμφωναμετηνισχύουσανομοθεσίατουκράτουςεγκατάστασηςήτηνελληνική
νομοθεσία αντίστοιχα.

(γ)Γιατουςοικονομικούςφορείςπουείναιεγκαταστημένοι ή δραστηριοποιούνται
στηνΕλλάδα,πιστοποιητικόότιδεντελείυπόπτώχευσηήυπόαναγκαστικήδιαχείριση, που εκδίδεται
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί
υπόεκκαθάριση, που εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

(δ)Αντοκράτος–μέλοςήχώραδενεκδίδειταυπότωνπερ.(α),
(β)και(γ)τέτοιουείδουςέγγραφαήπιστοποιητικάήόπουταέγγραφαήταπιστοποιητικάαυτάδενκαλύπτουνόλες
τιςπεριπτώσειςυπό1και2και3(β)τουάρθρου22Α.,τοέγγραφοήτοπιστοποιητικόμπορείνααντικαθίσταταιαπό
ένορκηβεβαίωσηή,στακράτη–
μέληήστιςχώρεςόπουδενπροβλέπεταιένορκηβεβαίωση,απόυπεύθυνηδήλωσητουενδιαφερομένουενώπιο
ναρμόδιαςδικαστικήςήδιοικητικήςαρχής,συμβολαιογράφουή
αρμόδιουεπαγγελματικούήεμπορικούοργανισμούτουκράτουςμέλουςήτης χώραςκαταγωγής ήτης
χώραςόπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οιαρμόδιεςδημόσιεςαρχέςπαρέχουν,όπουκρίνεταιαναγκαίο,επίσημηδήλωσηστηνοποίααναφέρεταιότιδεν
εκδίδονταιταέγγραφαήταπιστοποιητικάτηςπαρούσαςπαραγράφουήότιταέγγραφααυτάδενκαλύπτουνόλες
τιςπεριπτώσειςπουαναφέρονται στα υπό1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22Ατης παρούσας.

Ανδιαπιστωθείμεοποιονδήποτετρόποότι,στηνενλόγωχώραεκδίδονταιταυπόψηπιστοποιητικά,
ηπροσφοράτου διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

(ε)ΓιατιςλοιπέςπεριπτώσειςτηςπαραγράφουΑ.3τουάρθρου22,υποβάλλεταιεπικαιροποιημένηυπεύθυ
νηδήλωσητουάρθρουτουν.1599/1986ότιδενσυντρέχουνοισχετικοί λόγοι αποκλεισμού.

23.4 Δικαιολογητικάαπόδειξηςκαταλληλότηταςγιατηνάσκησητηςεπαγγελματικήςδραστηριότητας τουάρθρου
22.Β.

(α)Πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο, από το αντίστοιχο οικείο
Επιμελητήριο .

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

23.5 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (άρθρο 93 ν. 4412/2016).

Νομιμοποιητικά  Έγγραφα:

Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα επίσημα
νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή
λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν :

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν  δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

ΑΔΑ: ΨΠ2ΔΟΛΚ8-Ζ3Μ
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23.6 Επίσημοικατάλογοιεγκεκριμένων οικονομικώνφορέων.

(α)Οιοικονομικοίφορείςπουείναιεγγεγραμμένοισεεπίσημουςκαταλόγουςαπαλλάσσονταιαπότηνυποχρ
έωσηυποβολήςτωνδικαιολογητικώνπουαναφέρονταιστοπιστοποιητικόεγγραφήςτους.

Άρθρο24:ΠεριεχόμενοΦακέλουΠροσφοράς.

24.1 Οφάκελοςπροσφοράς(προσφορά)τωνδιαγωνιζομένωνπεριλαμβάνει,επίποινήαποκλεισμού,ταακ
όλουθα:

(α)ξεχωριστόσφραγισμένοφάκελομετηνένδειξη«ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής», ( β )
ξεχωριστόσφραγισμένοφάκελομετηνένδειξη«Τεχνική προσφορά» κ α ι
(γ)ξεχωριστόσφραγισμένοφάκελομετηνένδειξη«ΟικονομικήΠροσφορά»σύμφωναμετακατωτέρω:

24.2 Οφάκελος«ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής»πρέπει,επίποινήαποκλεισμού,ναπεριέχειταακόλουθα:

- α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 του άρθρου23.1  της παρούσας
- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας,
- γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα και
- δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωσηδικαιολογητικά της υποπεριπτ. (γ), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνηδήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής τουκάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και οεκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τηνομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση τουνομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουννόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφήςκλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.
24.3 Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά»πρέπει,επίποινήαποκλεισμού,ναπεριέχειτεχνικά στοιχεία
προσφοράς που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης της προμήθειας (Τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, εγγυήσεις, spects, κ.λ.π. ).

24.4 Οφάκελος«ΟικονομικήΠροσφορά»περιέχεισυμπληρωμένοτοθεωρημένοαπότηναναθέτουσαα
ρχήέντυποΟικονομικήςΠροσφοράςτουάρθρου2(γ)τηςπαρούσας.

24.5 Οιπροσφορέςυπογράφονταικαιμονογράφονταιανάφύλλοαπότονοικονομικόφορέαή,σεπερίπτωσηνο
μικώνπροσώπων,απότονόμιμοεκπρόσωποαυτών.
Ηένωσηοικονομικώνφορέωνυποβάλλεικοινήπροσφορά,ηοποίαυπογράφεταιυποχρεωτικάείτεαπόόλουςτου
ςοικονομικούςφορείς που αποτελούντηνένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμωςεξουσιοδοτημένο.

Άρθρο25:Διάφορες ρυθμίσεις

26.1 Η έγκριση της συγκεκριμένης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε με την αριθμ. 28/2017 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΔΑ: ΨΠ2ΔΟΛΚ8-Ζ3Μ
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2-28/31-1-2017.

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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