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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 4/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/02/2014 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 31/01/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα Πέντε
(5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,
2) Α. ΠρόεδροςΧριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς,
3) ΜέλοςΟυρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
4) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος
7) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 7Ο – Απόφαση 19_2014

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών « Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Δ. Κιλκίς.»

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το έβδομο θέμα της  ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το έργο του τίτλου του θέματος.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία
Αβραμίδη, ο οποίος για το παραπάνω θέμα είπε:

Επειδή Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν διαθέτει κατάλληλο όχημα και άδεια μεταφοράς λυματολάσπης, προτείνεται να
γίνει πρόχειρος διαγωνισμός που αφορά την προμήθεια οχήματος και άδεια μεταφοράς λυματολάσπης
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Δ. Κιλκίς
2014 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
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 Π.Δ 28/80

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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την τεχνική μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τ.Υ .Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς.
2. Εγκρίνει Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  για την εκτέλεση

του έργου «Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Δ. Κιλκίς» για την προμήθεια
οχήματος και άδεια μεταφοράς λυματολάσπης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Κριτήριο του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με την παρακάτω διακήρυξη:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Μεταφορά λυματολάσπης
βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κιλκίς».

ΆΡΘΡΟ 1ο: Σύστημα Διαγωνισμού
1.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί όπως ορίζουν τα συμβατικά τεύχη, το Π.Δ 28/80, o N.2362/95, ο
Ν.2286/1995, o N.2741/1999 αρθ. 8, o N.3614/2007, o N.3886/2010, και ο Ν1069/1980.

1.2 Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κιλκίς.»

1.3 Αναθέτουσα αρχή (κύριος του έργου ή εργοδότης) είναι το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
και Αποχέτευσης   Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) και διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ.

ΆΡΘΡΟ 2ο: Όνομα και Δ/νση Υπηρεσίας που συνάπτει την Σύμβαση

2.1 Η παρούσα διακήρυξη εκδίδεται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης  Κιλκίς
(ΔΕΥΑΚ) δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ με αριθμό 19/2014.

Η Υπηρεσία που θα συνάψει την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

2.3 Η έδρα της Υπηρεσίας είναι  1o Χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση,  ΤΚ 61100

2.4 Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς (τηλ. και ΦΑΞ: 23410 25053).

2.5 Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες, τα τεύχη δημοπράτησης  ή
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού  έως την προηγούμενη του διαγωνισμού.

2.6.  Η διακήρυξη διατίθεται δωρεάν .

2.7 Οι προσφορές υποβάλλονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, στην έδρα της ΔΕΥΑΚ,  1o

Χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, ΤΚ 61100

2.8 Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Μόνο τεχνικά φυλλάδια μπορούν να
υποβληθούν και στα αγγλικά.

2.9 Ως τόπος παραλαβής της λυματολάσπης ορίζεται ο βιολογικός καθαρισμός (ΕΕΛ) Δήμου Κιλκίς (Τέρμα
Προφήτη Ηλία) και ο τόπος απόθεσης ο ΧΥΤΑ Κιλκίς

ΆΡΘΡΟ 3ο: Αντικείμενο Σύμβασης - Δεκτοί στο Διαγωνισμό
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3.1. Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και τα
λοιπά συμβατικά τεύχη και αφορά στην «Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κιλκίς
έτους 2013».

3.2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή κοινοπραξία που
θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, συνεταιρισμοί, ενώσεις, που ασκούν επάγγελμα σχετικό με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την σχετική
εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και πληρούν τους όρους του επομένου άρθρου, ήτοι:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της
Ελλάδος.

Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται απέναντι στην
ΔΕΥΑΚ εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την σύμβαση ή από το νόμο.

3.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας (ένωσης οικονομικών φορέων). Σε αντίθετη περίπτωση
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή της κοινοπραξίας των διαγωνιζομένων για την
συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση όμως ανάληψης της προμήθειας από ένωση οικονομικών
φορέων , αυτή υποχρεούται να λάβει την νομική μορφή κοινοπραξίας.

3.4. ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1. Μητρώο καταχώρησης της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην διαχείριση επικίνδυνων

αποβλήτων (αριθμός μητρώου – επωνυμία – διεύθυνση – στοιχεία επικοινωνίας – δραστηριότητα –
αδειοδοτούσα υπηρεσία περιοχή δραστηριοποίησης – α.π. αδείας – αριθμός διαδυκτιακής
ανάρτησης (Α.Δ.Α.) – Ημερομηνία λήξης αδείας – Σύμβαση με συλλογικά συστήματα εναλλακτικής
διαχείρησης αποβλήτων (Σ.Σ.Ε.Δ.Α.).).

2. Άδεια δραστηριότητας διαχείρησης (συλλογή - μεταφορά) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων
όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία εκτέλεσης
του ας άνω διαγωνισμού.

3. Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.

4. Δελτία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

5. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια οχημάτων

3.5 Αποκλείεται της συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν :

1. Εις βάρος του υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν
ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου(20).

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου(22).

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(23).

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες(24).

2. α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
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γ) έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.

δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με
οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές.

ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής.

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής.

ζ) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κατ' εφαρμογή του παρόντος τμήματος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο διαγωνιζόμενος δεν εμπίπτει
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β), γ), ε)
και στ):

α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α), β) και γ), την προσκόμιση
αποσπάσματος ποινικού μητρώου( εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου).

β) για την παράγραφο 2 σημεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή.

ΆΡΘΡΟ  4ο:  Διεξαγωγή του διαγωνισμού
Η παραλαβή των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στα
γραφεία της ΔΕΥΑΚ, 1o Χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση,  ΤΚ 61 100 Κιλκίς, την
24η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Μόλις  λήξει  η  ώρα  για την παράδοση των προσφορών, απαγορεύεται η αποδοχή άλλων εκτός αν
συνεχίζεται  η παράδοση χωρίς διακοπή.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή για οποιοδήποτε λόγο ακόμη
και για λόγους ανωτέρας βίας.

4.1 Κάθε φάκελος προσφοράς που θα υποβληθεί στην επιτροπή, θα αναγράφει υποχρεωτικά τον τίτλο
και την δ/νση του διαγωνιζομένου και τον τίτλο του έργου

4.2 Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα:

1. Φάκελο δικαιολογητικών (κλειστός - 1 αντίγραφο)

2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς (κλειστός - 1 αντίγραφο )

3. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (κλειστός - 1 αντίγραφο)

4.3 Για την επικοινωνία της Υπηρεσίας με τους ενδιαφερομένους οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους θα
δώσουν πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου, με τον οποίο η Υπηρεσία μπορεί να έλθει άμεσα και χωρίς
καθυστέρηση σε επαφή

4.4 Η παρουσία του διαγωνιζόμενου είναι υποχρεωτική.

4.5 Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο του έργου όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές. Απαντήσεις πρέπει να δοθούν σε όλα τα επί μέρους σημεία των συμβατικών τευχών, έστω
και αρνητικές.

ΆΡΘΡΟ 5ο: Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα αναγράφει το όνομα του υποψηφίου και την  επιγραφή:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για το διαγωνισμό με αντικείμενο «Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού
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Δήμου Κιλκίς έτους 2014» και θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβληθούν
πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως
ισχύει) και θα παραμείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας.

α) Επικυρωμένα αντίγραφα των καταστατικών της  διαγωνιζόμενης  εταιρείας (ή κάθε εταιρίας που
κοινοπρακτεί)  με όλες τις τροποποιήσεις τους, όπως ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας.

β) Πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρίας (ή κάθε εταιρίας που κοινοπρακτεί) κατά την οποία
αποφασίσθηκε η συμμετοχή στο διαγωνισμό και ορίσθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της  καθώς και ο τρόπος
επικοινωνίας της υπηρεσίας με το διαγωνιζόμενο, με  αντίκλητο ή με συσκευή τηλεομοιοτυπίας. Θα
δηλώνεται η διεύθυνση του αντίκλητου προκειμένου να είναι δυνατή η κοινοποίηση σ’ αυτόν εγγράφων
σχετικών με το διαγωνισμό, που απευθύνονται από την Υπηρεσία στην εταιρία ή ο αριθμός της συσκευής
τηλεομοιοτυπίας.

γ) Πιστοποιητικά ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις τους στους οικείους
οργανισμούς και επιμελητήρια που ανήκουν (Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τεχνικό κλπ.).

δ) Τα Πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. 3.5 της παρούσης διακήρυξης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση όλων των στοιχείων που διαθέτει η Υπηρεσία καθώς και των
επιτόπιων συνθηκών της προμήθειας και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους
αποδέχεται χωρίς καμιά επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του
διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμιά άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα
στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της διαγωνισμού

ζ) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όπως ορίζεται στην
παρούσα.

η) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος σε διαγωνισμό.

θ) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Έλλειψη έστω και ενός από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού

ΆΡΘΡΟ 6ο: Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα αναγράφει το όνομα του υποψηφίου και την  επιγραφή: «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισμό με αντικείμενο «Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Δήμου
Κιλκίς έτους 2014» και θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών τεχνικά
στοιχεία και τις προδιαγραφές ασφαλείας του οχήματος και κάδου.

ΆΡΘΡΟ 7ο: Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Η δαπάνη προμήθειας των υλικών θα παραμείνει αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια του έτους και

δεσμεύει τον προμηθευτή.
7.1 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, θα αναγράφει το όνομα του προμηθευτή και την επιγραφή:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισμό με αντικείμενο την «Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού
καθαρισμού Δήμου Κιλκίς έτους 2014».

Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να συμπεριλαμβάνονται :

α) Η δαπάνη «Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κιλκίς έτους 2014».

β) Κάθε άλλη  δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της
υπηρεσίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ) Τα έξοδα για τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού, καθώς και των προηγούμενων
αν αυτός είναι επαναληπτικός, όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων μαζί
με τις επιβαρύνσεις που να τυχόν επιβληθούν αναδρομικά θα βαρύνουν όλες τον τελευταίο μειοδότη
(ανάδοχο). Ειδικά και μόνο ο ΦΠΑ που βαρύνει τη ΔΕΥΑΚ δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της
προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον στη συνολική αξία της προσφοράς.
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7.2 Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε Ευρώ και θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως
και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως.
Παράλειψη της ολόγραφου γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.

7.3 Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο
της εταιρίας, ο οποίος θα έχει μονογράψει και τα στοιχεία κατά σελίδα.  Μονογραφές που τυχόν λείπουν
μπορούν να συμπληρωθούν ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των προσφορών.

ΆΡΘΡΟ  8ο: Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση του Έργου
8.1 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα
Ευρώ,(14.964) χωρίς τον ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΆΡΘΡΟ 9ο: Συμβατικά στοιχεία.
Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού

Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τη σύμβαση και θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
σύμβασης με τη σειρά ισχύος είναι:

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Η τεχνική περιγραφή με τα παραρτήματά της

δ. Η προσφορά του προμηθευτή (προϋπολογισμός-τιμολόγιο-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.

ΆΡΘΡΟ 10ο: Εγγυήσεις συμμετοχής-Χρόνος ισχύος προσφορών
10.1 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 920,50 €.

10.2 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της σύμβασης με το  ΦΠΑ, και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή με γραμμάτιο σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

10.3 Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακούς
μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

10.4. Εγγυητική επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω είναι απαράδεκτη και δεν γίνεται
αποδεκτή, οπότε ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.

10.5 Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλει για διάστημα τουλάχιστον 120 ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

10.6 Σε αυτούς που αποκλείονται από το διαγωνισμό μπορεί να επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές
αμέσως, σε αυτούς δε που απέτυχαν μετά την ανακήρυξη από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ του τελικού μειοδότη
(αναδόχου)

ΆΡΘΡΟ 11ο: Προθεσμία περατώσεως
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της  σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 12ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών
12.1 Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με συμβατικά τεύχη, με το ΠΔ 28/80.
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12.2 Μόλις λήξει η ώρα για την παράδοση των προσφορών απαγορεύεται η αποδοχή άλλων εκτός αν
συνεχίζεται η παράδοση χωρίς διακοπή.

12.3 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

α. Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και  παραλαβή φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Μετά την πάροδο της ορισμένης ώρας για την επίδοση προσφορών κηρύσσεται η λήξη της επιδόσεως των,
κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης της επιτροπής, η οποία προβαίνει στην αποσφράγιση των
φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής με την σειρά που υποβλήθηκαν..

Στη συνέχεια, σε κλειστή – μυστική συνεδρίαση, η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον
διαγωνισμό και αποκλείει όλους εκείνους τους μειοδότες που κατά την κρίση της επιτροπής δεν έχουν
προσκομίσει όλα τα  δικαιολογητικά.

Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό, το οποίο ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους. Οι
Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων που αποκλείσθηκαν (για
οποιονδήποτε λόγο) επιστρέφονται σ’ αυτούς, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι δεν θα κάνουν ένσταση.

Στη συνέχεια η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων τους που
περιέχουν τις τεχνικές προσφορές που έγιναν στην αρχή δεκτές ως παραπάνω (αυτές που δεν
αποκλείσθηκαν) με τη σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η
αποσφράγιση τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της προσφοράς και στο ένα
αντίτυπο αυτής (μονογράφοντας απαραιτήτως όλα τα στοιχεία της προσφοράς). Το πρακτικό
ολοκληρώνεται με την υπογραφή του από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού.

Επίσης επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους που αποκλείσθηκαν οι εγγυητικές επιστολές εκτός εάν αυτοί
δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν ένσταση οπότε αυτές παρακρατούνται.

Γενικά κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρευρίσκονται  οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
διαγωνιζόμενων.

β. Αποσφράγιση φακέλων οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη.

Αυτή η φάση  θα γίνει σε νέα συνεδρίαση μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της αξιολόγησης
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ. Για την εκδίκαση των ενστάσεων  το Διοικητικό Συμβούλιο
λαμβάνει υπ’ όψη  του  και  την εισήγηση της επιτροπής για τις ενστάσεις. Στη φάση αυτή συντάσσεται νέο
πρακτικό με τα αποτελέσματα αυτής.

ΆΡΘΡΟ 13ο: Ενστάσεις
13.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς

του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή).

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων
που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο
προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6 και 8 του
παρόντος.

13.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού
όργανο του φορέα, ως εξής:

α) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου
του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο
ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η
σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
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β) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής
πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο
και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

γ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων
ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον
μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό
όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

13.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

13.4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης,
μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.

ΆΡΘΡΟ 14ο: Έγκριση- Ακύρωση- Μερική επανάληψη του διαγωνισμού
14.1. Το πρακτικό του διαγωνισμού (ανακήρυξη του μειοδότη) υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό

Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.

14.2. Η ΔΕΥΑΚ μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό και να μην υλοποιήσει την υπηρεσία. Στην περίπτωση
αυτή οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση.

14.3. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ
άκυρο ή ότι δε συμφέρει, ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί αργότερα ή η ΔΕΥΑΚ να
προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης του έργου.

14.4. Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν τη έκδοση απόφαση κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν
από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον
οικονομικό χαρακτήρα των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων που έχουν επιλεγεί, τις εξαιρετικά
ευνοϊκές συνθήκες ή την πρωτοτυπία που διαθέτει ο προσφέρων τις οποίες η ΔΕΥΑΚ επαληθεύει
πριν την απόρριψη της προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 15ο: Σύμβαση Ανάθεσης του Έργου
Η σύμβαση για τη υλοποίηση του έργου θα συναφθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΆΡΘΡΟ 16ο:   Άλλες Πληροφορίες
Κατά την δημοπρασία, η υποβολή προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο,
ότι αυτός έχει μελετήσει λεπτομερειακά ολόκληρη τη διακήρυξη και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του
διαγωνισμού αυτού.

ΆΡΘΡΟ 17ο:    Εναλλακτική προσφορά
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

ΆΡΘΡΟ 18ο: Ποινικές ρήτρες
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Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο
ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία ανέρχεται σε μισό τοις εκατό (0,5%) της
αξίας της υπηρεσίας που δεν έχει υλοποιηθεί, κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής
ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της συνολικής αξίας. Μετά την παρέλευση ενός μηνός ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της Συγγραφής
Υποχρεώσεων.

ΆΡΘΡΟ 19ο: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας της υπηρεσίας ανά μήνα.

ΆΡΘΡΟ 20ο: Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής έχει οποιαδήποτε διαφορά με την ΔΕΥΑΚ προκύπτουσα από τη
σύμβαση πρέπει να ακολουθήσει αμέσως την διαδικασία επίλυσης διαφόρων που προβλέπει το ΠΔ
410/95. Σε περίπτωση που δεν ασκήσει την αίτηση του για επίλυση διαφοράς μέσα στην προβλεπόμενη
ανατρεπτική προθεσμία των 15 ημερών τότε δεν μπορεί να επανέλθει στο μέλλον αφού τα τυχόν
δικαιώματα του έχουν παραγραφεί.

Με την έννοια αυτή είναι παραδεκτές αιτήσεις επίλυσης διαφορών που αφορούν διαφορές μόνο για το
τελευταίο διάστημα των 15 ημερών πριν την κατάθεση της αίτησης.

ΆΡΘΡΟ 21ο: Τιμή προσφοράς
Δεν επιτρέπεται η υποβολή τιμών που είναι πάνω από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.

3. Η αμοιβή του  θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων 61.03.04 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς
έτους 2014 όπου υπάρχει ανάλογη πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19/2014
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ακριβές απόσπασμα
Ο A. Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Τσαντάκης Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΟΛΚ8-237


