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Από το πρακτικό της αριθμό 8/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/05/2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 30/04/2014

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

ΘΕΜΑ 12Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2014

«Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών»  για το έτος 2014.

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

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη
του Δ.Σ.   την ανάγκη προμήθειας για το έτος 2014

Για το λόγο αυτό παρουσιάστηκε η με αριθμό Μ 40/2014 μελέτη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

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),
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αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

1.  Εγκρίνει την συνταχθείσα μελέτη προμήθειας με αριθμό Μ40/2014 της ΤΥ της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
2. Την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών για τη ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2014 με πρόχειρο δημόσιο
διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διακήρυξη που ακολουθεί.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς,
για την «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 1ο Ισχύουσες διατάξεις
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:

1. Tης με αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού
Προμηθειών» Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 185/23.03.1993)

2. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).
3. Του Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ»

(ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995).
4. Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα .
5. Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και

όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.

Άρθρο 2ο Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή, κατά σειρά ισχύος είναι :

1. Η Διακήρυξη.
2. Προϋπολογισμός Προσφοράς.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Άρθρο 3ο Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση προμήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 5090,00 ευρώ (€) πλέον

ΦΠΑ 23%, ήτοι 6260,70 €.
3.2 Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2014 με ΚΑ 14.03
3.3 Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Άρθρο 4ο Χρόνος και τόπος δημοπρασίας
4.1 Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4 του μηνός Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης λήξης

των προσφορών την 10:00π.μ.
4.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον Χρήστο

Ασλανίδη στο τηλέφωνο 23410 29330 και κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Τεύχη δημοπράτησης
μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, το αργότερο πριν από μία (1) πλήρης ημέρα από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 08.00 – 13.00). Μέσα στην
ίδια προθεσμία μπορούν, επίσης, να ζητήσουν την αποστολή τους, επιβαρυνόμενοι και με το κόστος
αυτής και χωρίς καμιά ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ για τυχόν καθυστερήσεις στην παραλαβή.

Άρθρο 5ο Δεκτοί στο Διαγωνισμό
5.1 Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται :
 Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
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 Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
 Συνεταιρισμοί
 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

5.2 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της
ζητούμενης ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών.

Άρθρο 6ο Τρόπος υποβολής των προσφορών
6.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
6.2 Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα (τα τεχνικά φυλλάδια θα

κατατεθούν όπως ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές).
6.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα

γίνει ο διαγωνισμός και καθορίζονται στην § 4.1 της παρούσης διακήρυξης αυτοπροσώπως από τους
διαγωνιζόμενους με την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή από εκπροσώπους αυτών προσκομίζοντας
στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.

6.4 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην
Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις
αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα
παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4)
ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής
θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. (ΕΚΠΟΤΑ Άρθρο 11 §4)

6.5 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν
τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν
λαμβάνονται υπόψη.

6.6 Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας, που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες, που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην
Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

6.7 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο
σε δυο αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις της § 6.8 του
παρόντος άρθρου. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

6.8 Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
1) Την λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα
2) Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό της προμήθειας
3) Τον αριθμό της διακήρυξης ή της μελέτης
4) Το αντικείμενο της προμήθειας
5) Την ημερομηνία του διαγωνισμού
6) Τα στοιχεία του συμμετέχοντα

6.9 Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
6.9.1 Υποφάκελλο με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” μέσα στον οποίο θα περιέχονται

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 7 της παρούσης, με την σειρά που
αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς
τους.

6.9.2 Καλά σφραγισμένο υποφάκελλο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” όπου έξω από αυτόν θα
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται
στην § 6.8 της παρούσης. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του
προσφερόμενου υλικού καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου κατασκευής του
υλικού όπως αυτά ζητούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Σε περίπτωση που τα
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τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν
στους κυρίως φακέλους, τότε αυτοί συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”.

6.9.3 Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”   όπου έξω αυτό αυτόν
θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται
στην § 6.8 της παρούσης  . Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου
για το συγκεκριμένο υλικό σε ευρώ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και
κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση (π.χ. έξοδα δημοσίευσης κ.λπ.) εκτός του ΦΠΑ, για παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που
δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

6.10 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η
δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά
τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

6.11 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς προμήθεια προϊόντων
προκειμένου να αξιολογηθούν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει 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 πρόσκλησης ή
της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
που ζητήθηκαν.

Άρθρο 7ο Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
7.1 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της

ζητούμενης ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών.
7.2 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ μαζί με την

προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :
7.2.1 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραμμάτιο του

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 5% της προϋπολογισθείσης από την
υπηρεσία δαπάνης της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σαν εγγύηση συμμετοχής στον
διαγωνισμό, όπως αυτή καθορίζεται στο 10ο άρθρο της παρούσης διακήρυξης.

7.2.2 Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς προμήθεια
προϊόντων προκειμένου να αξιολογηθούν (ΕΚΠΟΤΑ  Άρθρο 12 §5).

7.2.3 Δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση λειτουργίας το υπό προμήθεια
υλικό στον χώρο που θα υποδείξει η  ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

7.2.4 Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού έτοιμου (πλήρους)
σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας.

7.2.5 Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα, νομικό πρόσωπο, δεν λειτουργεί υπό
καθεστώς νομικών περιορισμών.

7.2.6 Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή
και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

7.2.7 Δήλωση του διαγωνιζόμενου για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας.

7.2.8 Δήλωση για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων,
όσον και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η
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επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις
κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τις υπηρεσίες.

7.2.9 Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Τα στοιχεία από 7.2.2 έως 7.2.9 μπορούν να είναι σε ένα ενιαίο έντυπο – υπεύθυνη δήλωση.
Εκτός από τα παραπάνω οι διαγωνιζόμενοι ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ υποβάλλουν επίσης:

7.3 Οι Έλληνες πολίτες
7.3.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.

7.3.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

7.3.1.3 Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας
(Ασφαλιστική ενημερότητα). Στην περίπτωση που ο συμμετέχοντας είναι νομικό πρόσωπο
θα πρέπει να προσκομίσει ενημερότητες από όλα τα ταμεία ασφάλισης, των οποίων
ασφαλισμένοι εργάζονται με σχέση εργασίας σε αυτόν.

7.3.1.4 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας (Φορολογική
ενημερότητα).

7.3.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή
αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.

7.4 Οι Αλλοδαποί
7.4.1.1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής η δικαστικής

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

7.4.1.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 7.3.1.1 και
7.3.1.2.

7.4.1.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

7.5 Τα νομικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 7.3 & 7.4 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου για τους νόμιμους
εκπροσώπους της εταιρείας ή τους διοικούντες αυτήν. (2854/1997 Συμβούλιο Της Επικρατείας &
667/2000 ΝΣτΚ)

7.6 Οι συνεταιρισμοί
7.6.1.1 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
7.6.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν

συντρέχουν οι περιπτώσεις 7.3 & 7.4 της παραγράφου αυτής.
7.6.2 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
7.6.2.1 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην

ένωση.
7.6.2.2 Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στους
οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους
είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
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Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

7.6.2.3 Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από
τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

7.6.2.4 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφο. Για τους
προμηθευτές που στην χώρα δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

7.6.2.5 Οι παραπάνω ενώσεις προμηθευτών δικαιούνται συμμετοχής εφόσον πληρούνται οι παρακάτω
όροι :
 Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην

διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
 Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό

τουλάχιστον 50% της τιμής, προσφοράς.
7.6.2.6 Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις των

περιπτώσεων 7.4.1.2 & 7.4.1.3 του άρθρου 7 του παρόντος.
7.6.2.7 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από

όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο
με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα
του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

7.6.2.8 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.

7.6.2.9 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης
της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις
μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 8ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Κατακύρωση – Σύμβαση
8.1 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του άρθρου 4 της

παρούσας διακήρυξης την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο αυτό.
8.2 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από μια εταιρεία ή

συνεταιρισμό ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που
συμμετέχει στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μια με την οποία θα
συμμετέχει στον διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό για λογαριασμό του,
υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή
άλλο τρόπο αμοιβής.

8.3 Αφού περάσει η ώρα της § 1 του άρθρου 4 κηρύσσεται το τέλος παράδοσης των προσφορών,
αναγράφεται αυτό στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης
προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν
από την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα
αυτή. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την λήξη της ώρας
παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή
ως εκπρόθεσμες. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια
και αρχίζει από την Επιτροπή η καταγραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά
επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα στο φάκελο
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Οι σφραγισμένοι υποφάκελοι που περιέχουν την τεχνική και
την οικονομική προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι και αναγράφεται πάνω σ’ αυτούς ο αύξοντας
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αριθμός του ανοικτού φακέλου και μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Μετά την καταγραφή
των δικαιολογητικών όλων των προσφορών το αρμόδιο όργανο συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα
δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται και ανακοινώνει το
αποτέλεσμα στους συμμετέχοντες ή ανακοινώνεται αυτό σε επόμενη συνεδρίαση η οποία θα ορισθεί
από την επιτροπή. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του συμμετέχοντα ή δεν είναι σύμφωνα
με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους
προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από
συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική
γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία της δημοπρασίας και δεν
παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.
Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.
Ο φάκελος της δημοπρασίας μαζί με τους σφραγισμένους υποφακέλους που περιέχουν τα τεχνικά και τα
οικονομικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην
Επιτροπή, ενώ όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

8.4 Ακολουθεί η αποσφράγιση των υποφακέλων των τεχνικών προσφορών και ή Επιτροπή συνεδριάζει
μυστικά και ελέγχει εάν οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόμενων πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας. Αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται και ανακοινώνει σ’ αυτούς το
αποτέλεσμα και τους λόγους αποκλεισμού τους. Οι οικονομικές προσφορές όσων αποκλείστηκαν σ’
αυτό το στάδιο δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σε αυτούς.

8.5 Ακολουθεί η αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων που
έγιναν αποδεκτές οι τεχνικές προσφορές τους. Η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την
ανάδειξη της οικονομικότερης προσφοράς επί της συνολικής ποσότητας.

8.6 Κατόπιν συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού το Πρακτικό Διαγωνισμού στο
οποίο αναγράφονται οι μειοδότες, με σειρά μειοδοσίας από τη μικρότερη προσφορά, και υπογράφεται
από την Επιτροπή και τον τελικό μειοδότη. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά προς το αρμόδιο για την
κατακύρωση του διαγωνισμού όργανο (Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ).

8.7 Το αρμόδιο για την κατακύρωση της δημοπρασίας όργανο (ΔΣ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ) αφού λάβει υπόψη
την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίζει για την κατακύρωση της προμήθειας.

Η απόφαση είναι δυνατόν να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η  σύμβαση να
καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος.
8.8 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική

ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το είδος
β. Την ποσότητα
γ. Την τιμή
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
ε. Την συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της

πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία

της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

8.9 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

8.10 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

8.11 Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην
Ελλάδα, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλέτυπα στον αλλοδαπό
προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στο μειοδότη προβλέπεται να γίνει με το άνοιγμα
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πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της
Ελλάδος στο Εξωτερικό.

8.12 Εάν ο προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34
& 35 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ..

8.13 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους
όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα εξής στοιχεία:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
γ. Τα προς προμήθεια υλικά
δ. Την τιμή προσφοράς
ε. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

8.14 Η σύμβαση για τη μίσθωση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την
κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

8.15 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού,

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν

κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.

Άρθρο 9ο Εγγυήσεις
9.1 Εγγύηση συμμετοχής δημοπρασίας
9.1.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 313,04 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό

5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από την υπηρεσία
δαπάνης.

9.1.2 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε (5)
πέντε ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

9.1.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστο επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου
της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

9.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
9.2.1 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

9.2.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
9.2.3 Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους και πρέπει να
έχει ισχύ τουλάχιστο επί δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου προμήθειας.

Άρθρο 10ο Τιμές προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών
10.1 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε ευρώ και θα συμπληρώνονται στο αντίστοιχο έντυπο

οικονομικής προσφοράς που συνέταξε η ΔΕΥΑ Κιλκίς. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται ως
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απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

10.3 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κρατήσεις και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, ως και την δαπάνη
δημοσίευσης της παρούσης. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει την
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Άρθρο 11ο Ισχύς Προσφορών
11.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε

αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την
ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 12ο Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
12.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία,

μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε
περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα
εξής:

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του
διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής
ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον
αφορά την δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

12.2 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο
από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ που αποφαίνεται τελικά.

12.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην
κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους
στην αρμόδια υπηρεσία κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

12.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 13ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα είναι γραμμένα στην

Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και σε ισχύ.
Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο ή
νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική

Άρθρο 14ο Χρόνος παράδοσης – παραλαβή υλικών – εγγύηση υλικών
14.1 Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει άπαξ ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με έγγραφο που

θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο από την υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης  ορίζεται σε 30 εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης κοινοποίησης.
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14.2 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή της ΔΕΥΑ Κιλκίς που έχει
ορισθεί με την 17/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Εάν διαπιστωθεί ότι το υλικό δεν πληρεί τις τεχνικές
προδιαγραφές και είναι ακατάλληλο, ο προμηθευτής οφείλει να το αντικαταστήσει εντός προθεσμίας 2 ημερών.

14.3 Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιμου για
λειτουργία.

Άρθρο 15ο Τρόπος πληρωμής
15.1 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα από τη στιγμή που έγινε η οριστική

παραλαβή του υλικού αφού προσκομίσει τα απαιτούμενα τιμολόγια και θα γίνεται από τη ΔΕΥΑ
Κιλκίς προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Άρθρο 16ο Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Δημοσίευση
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τα
οριζόμενα από το νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας σύμφωνα με τον Ν. 3548/07
άρθρο 4 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09
Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ και βρίσκεται στην διάθεση των
ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως καθορίζεται στην § 4.2 της παρούσας
διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών

1. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 84/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
διενεργείται πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς
για την «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών», με την οποία ορίζεται ότι η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 4
του μηνός Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο

χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυσης.
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6260,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες
ημέρες καθημερινά από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
4. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 84/2014

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Β. Τσαντάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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