ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕΥΑA ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1503/17
ΚΑ: 25.05.600

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια που αφορά υδραυλικά είδη και εξαρτήματα που είναι
απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων, άρδευσης στην αρμοδιότητα της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Παγγαίου από τα συνεργεία της αρμόδιας
υπηρεσίας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και θα
περιλαμβάνει τμήμα του 2017 και 2018.
Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών,
όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας μελέτης και τις ισχύουσες εθνικές και
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .
Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην άρδευση:
Ζιμπό, σέλες παροχής, βάνες, γωνίες, ταυ, νίπελ, μούφες, συστολές, τάπες, σωλήνες, πλαστικά ρακόρ, σελες
επισκευής INOX, μανσόν ΙΝΟΧ, ηλεκτρομούφες, επιστόμια τύπου Perrot, μαστοί κ.α. Η προμήθεια
αντιστοιχεί στους παρακάτω κωδικούς CPV: 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων, 44163200-2
Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών, 44167200-0 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι, 44167300-1 Καμπύλες,
"ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη, 21/03/2017
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

Ελευθερούπολη, 21/03/2017
Ο Συντάξας

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.A. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ελευθερούπολη 08-05-2017
Αριθμ. πρωτ :1337
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της
προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ», και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016, (CPV: 44115210-4 Υλικά υδραυλικών
εγκαταστάσεων, 44163200-2 Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών, 44167200-0 Σφιγκτήρες επισκευής και
δακτύλιοι, 44167300-1
Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων). Ο συνολικός προϋπολογισμός της
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των Εξήντα Χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. (74.400,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.600 προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑΠ. Η
προμήθεια χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα ΔΕΥΑΑΠ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας: γωνία Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου, Ελευθερούπολη, Τ.Κ.
64100, 1ος όροφος, μέχρι τις 22/05/2017 ημέρα Δευτέρα. Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα
πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας,
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 25920 21670,
αρμόδιοι υπάλληλοι: Ι. Χατζησπύρογλου, Κ. Νταμπανλής. Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των
παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου,
(www.dimospaggaiou.gr).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα από 12:30 μ.μ (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) στην ανωτέρω διεύθυνση της έδρας της υπηρεσίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής ποσού 600,00€. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ1
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ2:

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

1

Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 281 ν. 4412/2016οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν πρότυπο.

2

Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός
πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο
έργο.

2
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.) 3
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ».
Προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα
και
β) τους όρους της παρούσας και

με

α)

τις

διατάξεις

του

ν.

4412/2016

(Α’

147)

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 .

3

Συμπληρώνεται η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής .
3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1:
1.1

Κύριος της Προμήθειας – Αναθέτουσα Αρχή4 - Στοιχεία επικοινωνίας.
Αναθέτουσα αρχή: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ , ( Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. )
Οδός

: Γωνία οδών Φιλελλήνων & Βενιζέλου, Ελευθερούπολη .

Ταχ.Κωδ. : 64100
Τηλ.

:

25920-21678

Telefax

:

2592023325

E-mail

:

deyap@deyapaggaiou.gr

1.2

Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ , ( Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. )5 .

1.3

Φορέας εκτέλεσης της Προμήθειας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ , ( Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. )6 .

1.4

Προϊστάμενη Αρχή : ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 7 .

1.5

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 8 .

4

Σε περίπτωση αναθέτοντα φορέα κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016, ο όρος «αναθέτουσα αρχή»,
σε όλο το κείμενο της διακήρυξης, αντικαθίσταται από τον όρο «αναθέτων φορέας».

5

Συμπληρώνεται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του Δημόσιου Τομέα, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημόσια
σύμβαση ή σύμβαση, ή κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. 1 ν. 4412/2016), π.χ. το Δημόσιο, ο
Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, θα πρέπει να
γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός, όπως π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Υ./Διεύθυνση Οδικών
Υποδομών κ.ο.κ.

6

Συμπληρώνεται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου
(άρθρου 2, παρ. 2 περιπτ. 2 ν. 4412/2016). Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, τότε τίθεται ως
φορέας κατασκευής, η υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ.
7

Συμπληρώνεται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την
κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των
όρων της σύμβασης (άρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. 3 ν. 4412/2016).

8

Συμπληρώνεται η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση,
έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου (άρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. 4 ν. 4412/2016),

4
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Άρθρο 2:

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών.

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,
στ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
ζ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από
την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,
που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του
την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων
της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο9. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 09-05-2017 , στην
ιστοσελίδα http://www.dimospaggaiou.gr/ Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι
ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς ,
από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, υπεύθυνος Ι. Χατζησπύρογλου, Κ.
Νταμπανλής, τηλ. 25920 21670.
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς10.
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α)
με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την

9

Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη
συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη
η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει πρόβλεψη
για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού.
10

Σύμφωνα με το άρθρο 315 ν. 4412/2016, η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης του Βιβλίου ΙΙ του ν.
4412/2016 (διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής
συμμετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμβασης, καθορισμού προθεσμιών ολοκλήρωσης του
συνόλου ή των επιμέρους διαδικασιών) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 100,
103 και 104 του ανωτέρω νόμου, αναλόγως εφαρμοζόμενα
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αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής11 12.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
Του…………………..13
Για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔHMOY ΠΑΓΓΑΙΟΥ».
Με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 23/05/2017 14
3. Ο ενιαίος φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και να περιέχει τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»15 , 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 φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς
να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά»16, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 24.
Οι τ ρε ί ς ( 3 ) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών17.
Άρθρο

4:

Διαδικασία

κατάθεσης

και

εξέτασης

των

προσφορών18

-

Υποβολή

11

Πρβλ άρθρο 96 ν. 4412/2016.

12

Ακόμα και αν η προσφορά κατατεθεί αυτοπροσώπως στην Επιτροπή Διαγωνισμού δεν γίνεται έλεγχος της
νομιμοποίησης του προσώπου.

13

Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.

14

Συμπληρώνεται η ημ/νια του άρθρου 18 της παρούσας.
Πρβλ άρθρο 93 ν. 4412/2016.
16
Πρβλ άρθρο 95 ν. 4412/2016.
17
Πρβλ. παρ. 6 άρθρου 96 ν. 4412/2016.
15

18

Πρβλ. άρθρο 95 και 98 ν. 4412/2016.
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δικαιολογητικών – Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης– Υπογραφή
συμφωνητικού.
4.1

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς - Έγκριση πρακτικού.

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή
ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται 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 απαιτούν τα 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 προηγηθεί
σα 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 ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 .

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές19.
4.2

19

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για

Πρβλ παρ. 1 άρθρου 90 ν. 4412/2016.
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υπογραφή σύμβασης20.
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας, Δ Ε Κ Α ( 1 0 ) ημερών21, τα δικαιολογητικά22 που καθορίζονται
στο άρθρο 23.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το 23 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
ii)
αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii)
αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23
της παρούσας,o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή
για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 105/316 και 106/317 του ν. 4412/201624.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στην ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, γωνία οδών Φιλελλήνων
& Βενιζέλου, Ελευθερούπολη , την επομένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής προς τον
προσωρινό ανάδοχο απόφασης 25.

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

20
21
22
23

24

25

Πρβλ άρθρα 103, 105 /316 ν. 4412/2016.
Η προθεσμία δε μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
Σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Δες
υποσημ. 126.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση άνω των ορίων, άλλως για τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 ή το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της Αρχής του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016.
Σημειώνεται ότι για τη ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως
μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 106 / 317 του ν. 4412/2016,
απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου.
Παρ. 7 άρθρου 103 ν. 4412/2016. Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των
διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους, σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α’ 34). Πρβλ. παρ. 5 άρθρου 21 ν. 4412/2016
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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 άρθρο 127
του Ν.4412/2016, ως εξής :
α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το ΔΣ της ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.
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 – Συμφωνητικό26 –
Σειρά ισχύος.
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου
105/316 και 13527 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η
σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους,
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας .

Άρθρο 6: 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

26

27

Ως «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέαή της ΚΑΑ και του
αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης της περιπτ. (14) της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της
συμφωνίας αυτής (άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 ν. 4412/2016).

Πρβλ. παρ. 4 άρθρου 1 ν. 4412/2016. «Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρμόζονται σε έργα περιπ.
Α’ και β’ της παραγ. 2 , συμπληρωματικά του Κεφαλαίου Ι του μέρους Β’ του Βιβλίου Ι ( άρθρα 129 ως 133 ) και
του μέρους Β’ του Βιβλίου ΙΙ ( άρθρα 335 ως 338 ) .
9
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μετάφραση στην ελληνική28.
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία.
7.1.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων29:
- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
-(Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L335)»30,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».31

7.3

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Τον Κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΑΠ.
- Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως ισχύει.
- Την υπ’αρ 51/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου, σχετικά με : Έγκριση
εκτέλεσης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας : «Εξαρτημάτων υλικών
συντήρησης δικτύων άρδευσης Δήμου Παγγαίου»

7.4

28
29

30

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις32, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ.,
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή εκδοθούν σε
μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου.

Πρβλ άρθρα 80 παρ. 10 και 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και
τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Για την έννομη προστασία , πρβλ. άρθρα 377 παρ. 1 περ. 27, 379 παρ. 7,8 και 11 και 376 παρ. 2 πρώτο
εδάφιο και παρ. 12 ν. 4412/2016. Με την έναρξη ισχύος άρθρων 345-374 ν. 4412/2016 , σε ισχύ ο ν.
3886/2010.
31

Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η
Ιανουαρίου 2021 Πρβλ και τρίτο εδάφιο περ. 31 παρ. 1 άρθρου 377 του ν. 4412/2016.

32

Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του ν. 3669/2008 που καταργήθηκαν
δυνάμει του άρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν (πρβλ αιτιολογική
έκθεση άρθρου 376 ν. 4412/2016 ).
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση της Προμήθειας , Φόρο ι, Δασμοί , κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου.
8.1

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ33 και υπόκειται στις κρατήσεις34
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 όλων των υλικών ,
από την αρμόδια Επιτροπή , σύμφωνα με το Άρθρο 200 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 εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες
που
συμμετέχουν
στη
διαδικασία
σύναψης
σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την προηγούμενη της δημοπρασίας , και
αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη 35
Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της
σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης της προμήθειας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της
Προμήθειας .
11.1.

Τίτλος της προμήθειας .
Ο τίτλος της προμήθειας είναι :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔHMOY ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

11.2.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της προμήθειας .
Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της Προμήθειας ανέρχεται σε
60.000,00€ + 14.400,00€ ΦΠΑ 24% = 74400€ που σύμφωνα με την παρούσα
μελέτη θα αναλωθούν εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

33

34

Όταν
πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο
από
την
Ε.Ε.
έργο, τούτο να
αναγράφεται
στη
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του
οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο ) .

Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου .
[ Α ]. Για συμβάσεις άνω των ορίων , η έκτη ημέρα πριν την λήξη προθεσμίας του άρθρου 18. Αν είναι αργία ,
η προηγούμενη εργάσιμη. [ Β ] . Για κάτω των ορίων , καθορίζεται η ημέρα από την Αναθέτουσα Αρχή .
11
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 25.05.600 σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα (ίδιοι πόροι)
11.3

Τόπος εκτέλεσης της Προμήθειας .
Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου

11.4

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Προμήθειας .36

Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια προμήθεια που αφορά υδραυλικά είδη και
εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων, άρδευσης
στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου
Παγγαίου από τα συνεργεία της αρμόδιας υπηρεσίας.
Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας μελέτης και τις
ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .
Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται
στην άρδευση:
Ζιμπό, σέλες παροχής, βάνες, γωνίες, ταυ, νίπελ, μούφες, συστολές τάπες, σωλήνες,
πλαστικά ρακόρ, σελες επισκευής INOX, μανσόν ΙΝΟΧ, ηλεκτρομούφες, επιστόμια τύπου
Perrot κ.α.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας .
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας έργου, ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης37.
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
13.2

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 264 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σε
σφραγισμένα και αριθμημένα έντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΥΑΑ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ .

13.3

Η προσφορά δίνεται σε € , χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει το κόστος
προμήθειας, και μεταφοράς στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑΠ πλήρων
εξαρτημάτων.

13.4

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά38.

36

Αναφέρονται η , ή οι κατηγορίες του έργου ( ΟΔΟ , ΟΙΚ , ΥΔΡ , ΗΜ , ΛΙΜΕΝΙΚΑ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ –
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) .
37

Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των
εργασιών (παρ.2, άρθρο 147, ν.4412/2016).

38

Άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) ν. 4412/2016
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13.5

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

13.6

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται
στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν. 4412/2016

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
15.1

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 1% της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, σε συμφωνία με τις διατάξεις του Άρθρου 302 , του ν.
4412/2016, δηλαδή 600,00€ κατόπιν στρογγυλοποίησης.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής39 – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)40 .
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 σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% 41 επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Άρθρο 302 του ν.
4412/2016 .
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών42.

39

Η καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής , χωρίς κατάθεση εγγύησης
προκαταβολής. Σε περίπτωση μεγαλύτερης προκαταβολής , λαμβάνεται εγγύηση προκαταβολής ίση με την
διαφορά . Στα συγχρηματοδοτούμενα περιλαμβάνεται δυνατότητα προκαταβολής υποχρεωτικά .

40

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν.4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες
λεπτομέρειες.
41

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αυξομειώνεται βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ .

42

Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 72/302 ν. 4412/2016.
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1. Οι εγγυητικές επιστολές κ α λ ή ς ε κ τ έ λ ε σ η ς εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού , σύμφωνα με το Άρθρο 302 του ν. 4412/2016 .
Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών43 στον διαγωνισμό,
ορίζεται η 2 3 / 0 5 / 2 0 1 7 , ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η
12:30 μ.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 Η ( 6 ) μηνών44, από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών45.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ
ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου , (http://www.dimospaggaiou.gr) .

46

, καθώς και στην

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών , των κρατών –
μελών της Ε.Ε. , των χωρών του Ε.Ο.Χ. , των κρατών – μελών της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων ( Σ.Δ.Σ / G.P.A. ) , του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου , καθώς επίσης και των
οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες , ή
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται στις
προαναφερθείσες χώρες .

43

[Α] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, η ελάχιστη προθεσμία
παραλαβής των προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες (άρθρο 27/264 ν. 4412/2016) ανέρχεται σε 35 ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης. Σε περίπτωση που επείγουσα
κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη
προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. Σε
περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας δεν προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, η ανωτέρω προθεσμία των 35 ημερών παρατείνεται κατά πέντε
ημέρες (πρβλ παρ. 1 άρθρου 67/297 ν. 4412/2016).

44

Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 97 του ν. 4412/2016 και τα άρθρο 35, 36 και 37 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται
ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

45

Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. παρ. 2 άρθρου 97 του ν. 4412/2016).

46

Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 38 (πρβλ άρθρο 260) και 66/296 ν. 4412/2016, και την ΚΥΑ
Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η
προκήρυξη της σύμβασης
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Άρθρο 22 :

Κριτήρια επιλογής47.

Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα
τα μέλη της ένωσης.
Α. Λόγοι αποκλεισμού48.
1. Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης (διαγωνισμό) όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.

47

Η πλήρωση των απαιτήσεων άρθρου 22 Α και Β , από όλα τα μέλη της ένωσης. Οι απαιτήσεις των 22 Γ , Δ
και Ε από ένα εκ των μελών . Πρβλ. Άρθρα 304-308 ν. 4412/2016.

48

Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 / 305 ν. 4412/2016.
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός φορέας, εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους49.
3.
Αποκλείεται50
από
τη
συμμετοχή
στη
διαδικασία
σύναψης
σύμβασης
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

δημόσιας

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/201651
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου52,
49

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς
λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (Σχετική δήλωση
του προσφέροντος οικονομικού φορέα στο ΕΕΕΣ).

50

Οι λόγοι της παραγράφου 3 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Συνεπώς η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 3 που θα
προβλέψει στα έγγραφα της σύμβασης.

51

Αρ. 18 παρ. 2 ν. 4412/2016 «Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους».

52

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείσει έναν φορέα , για μία εκ των παραπάνω καταστάσεων , αν
έχει αποδείξει ότι ο φορέας μπορεί να εκτελέσει την σύμβαση , βάσει των διατάξεων και των μέτρων για
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά
ταοριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το
δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 1, 2 και 353.

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας
που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . Άρθρο 73 παρ. 5 ν. 4412/2016.
Η αναφορά στην παρ. 3 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει λόγους αποκλεισμού της παρ. 3.
17
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο
οποίο ισχύει η απόφαση54.
Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους.
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής.
23.1

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της ΕΑΑΔΗΣΥ55 .

[Β]56 Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του
ν. 4412/2016:
Υποβάλλεται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 ν.
4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β
23.2

Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)57.

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας
παραλαβής των προσφορών του άρθρου 18 και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) .
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη
της ένωσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο τυποποιημένο
έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης , είναι τα εξής :
23.3

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
54

Πρβλ. άρθρου 306 ν. 4412/2016.

55

Άρθρο 79 ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντες φορείς πρβλ άρθρο 308 ν. 4412/2016

56

Βλ. υποσημείωση 16.

57

Διευκρινίσεις περί κατάργησης υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων .
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φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
(γ) Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα , πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση ,
που εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση , που εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ.
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τέτοιου είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου
ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2
και 3 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
(ε) Για τυχόν λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 22 που δεν καλύπτονται από το ΤΕΥΔ,
υποβάλλεται επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν
συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.

23.4

Δικαιολογητικά
απόδειξης
καταλληλότητας
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β.

για

την

άσκηση

της

(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 :
19
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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.

23.6

Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων58.

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

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς.
24.1
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ,
(β)
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» κ α ι (γ) ξεχωριστό
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω:
24.2
Ο
φάκελος
«Δικαιολογητικά
αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα :

Συμμετοχής»

πρέπει,

επί

ποινή

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 , κατά το υπόδειγμα της υπηρεσίας , περί των κριτηρίων
αποκλεισμού του Οικονομικού φορέα , από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων , του ν.
4412/2016 και των κριτηρίων καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας.
2. Τα’ αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντα Οικονομικού φορέα .
3. Παραστατικό εκπροσώπησης , αν οι Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους
.

24.3
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά » πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
περιέχει τεχνικά 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
58

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το θεωρημένο59

Πρβλ. Άρθρο 83 ν. 4412/2016

59

Πρβλ άρθρο 95 παρ. 2 (α) και 124 παρ. 2 ν. 4412/2016
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από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (γ) της
παρούσας.
24.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών
φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση της συγκεκριμένης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε με την αριθμ. 51/2017 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑΠ .

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ , ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 51/2017 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2018

Α/Α

Περιγραφή είδους

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

Αξία

1

ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ63 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

30

13,64

409,20

2

ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ90 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

75

16,30

1222,50

3

ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ110 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

35

20,55

719,25

4

ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ125 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

20

22,61

452,20

5

ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ140 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

20

27,64

552,80

6

ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ160 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

20

30,47

609,40

7

ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ200 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

20

44,65

893,00

8

ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ225 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

10

55,28

552,80

9

ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ250 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

10

60,95

609,50

10

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ63x1/2'' ΜΑΚΡΎΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

15

10,66

159,90

11

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ63x1'' ΜΑΚΡΎΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

30

7,79

233,70

12

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ75x1" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

5

7,79

38,95

13

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ75x2" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

5

10,91

54,55

14

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ90x1/2" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

15

11,93

178,95

15

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ90x2" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

35

13,25

463,75

16

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ110x2" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

35

16,37

572,95

17

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ125x2" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

20

28,84

576,80

18

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ140x2" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

20

28,84

576,80

19

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ160x1/2" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

15

31,14

467,10

20

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ160x3/4" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

15

31,14

467,10

21

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ160x2" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

10

29,62

296,20

22

ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ200x2" ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ ΓΙΑ PVC/PE

10

55,28

552,80

23

ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ GG25 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΣΚΟ PN16 DN80

2

29,77

59,54

24

ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ GG25 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΣΚΟ PN16 DN100

2

45,34

90,68

25

ΒΑΝΑ OΡEIXΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΘΗΛ 2''

25

17,15

428,75

26

ΒΑΝΑ OΡEIXΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΘΗΛ 2'' 1/2

40

32,95

1318,00

27

ΒΑΝΑ OΡEIXΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΘΗΛ 3''

40

42,45

1698,00

28

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1'' ΘΗΛ

40

4,62

184,80

29

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1'' 1/2 ΘΗΛ

20

9,85

197,00

30

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 2'' ΘΗΛ

50

14,74

737,00

31

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 2'' 1/2 ΘΗΛ

130

34,37

4468,10

1

Α/Α

Περιγραφή είδους

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

Αξία

32

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 3" ΘΗΛ

40

43,31

1732,40

33

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΘΗΛ 1/2''

30

0,29

8,70

34

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΘΗΛ 2''

10

2,30

23,00

35

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΘΗΛ 2" 1/2

30

7,29

218,70

36

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΘΗΛ 3''

10

9,98

99,80

37

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΡ/ΘΗΛ 2''

10

2,79

27,90

38

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΡ/ΘΗΛ 2'' 1/2

10

7,51

75,10

39

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΡ/ΘΗΛ 3"

10

9,89

98,90

40

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΘΗΛ 2''

5

3,58

17,90

41

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΘΗΛ 2'' 1/2

10

8,88

88,80

42

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΘΗΛ 3''

5

11,88

59,40

43

ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 2''

5

1,83

9,15

44

ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 2" 1/2

40

3,56

142,40

45

ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 3''

40

4,28

171,20

46

ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 2'' ISO 7/1, EN10242 M2

10

1,88

18,80

47

ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 2" 1/2 ISO 7/1, EN10242 M2

20

5,63

112,60

48

ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 3'' ISO 7/1, EN10242 M2

20

6,76

135,20

49

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, 2" 1/2 x 2"

20

9,85

197,00

50

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 3" x 2" 1/2

20

15,02

300,40

51

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, 2" 1/2 x 2"

20

4,74

94,80

52

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3" x 2"1/2

20

5,95

119,00

53

ΡΑΚΟΡ Φ18 ΑΡΣΕΝΙΚΟ

50

2,06

103,00

54

ΡΑΚΟΡ Φ18 ΣΥΝΔΕΣΗΣ

50

2,26

113,00

55

ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΡΣ. 3/4"

30

0,32

9,60

56

ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΘΥΛ. 3/4"

30

0,46

13,80

57

ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΡΣ. 2"

40

1,33

53,20

58

ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΡΣ. 2" 1/2

40

3,15

126,00

59

ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΡΣ. 3"

40

4,06

162,40

60

ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΘΗΛ. 2"

30

1,75

52,50

61

ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΘΗΛ. 2" 1/2

30

3,45

103,50

62

ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΘΗΛ. 3"

30

3,77

113,10

63

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ32Χ1"

10

0,58

5,80

64

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ40Χ1" 1/2

10

1,17

11,70

65

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ50Χ1" 1/2

10

1,46

14,60

66

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ63Χ2"

10

2,45

24,50

67

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ75Χ2" 1/2

10

4,26

42,60

68

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ90Χ3"

10

8,60

86,00

69

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ110Χ4"

10

12,20

122,00

70

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ32Χ1"

10

0,81

8,10

71

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ40Χ1" 1/2

10

1,49

14,90

2

Α/Α

Περιγραφή είδους

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

Αξία

72

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ50Χ1" 1/2

10

2,02

20,20

73

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ63Χ2"

10

2,80

28,00

74

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ75Χ2" 1/2

10

5,68

56,80

75

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ90Χ3"

10

6,89

68,90

76

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16 ΑΤΜ ΑΡΣ. Φ110Χ4"

10

13,24

132,40

77

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 ΑΤΜ Φ25

5

0,77

3,85

78

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 ΑΤΜ Φ32

5

1,02

5,10

79

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 ΑΤΜ Φ40

5

1,88

9,40

80

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 ΑΤΜ Φ50

5

2,58

12,90

81

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 ΑΤΜ Φ63

5

4,17

20,85

82

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 ΑΤΜ Φ75

5

6,75

33,75

83

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 ΑΤΜ Φ90

4

13,77

55,08

84

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 ΑΤΜ Φ110

5

19,59

97,95

85

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 16 ΑΤΜ Φ25

5

1,14

5,70

86

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 16 ΑΤΜ Φ32

5

1,47

7,35

87

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 16 ΑΤΜ Φ40

5

2,38

11,90

88

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 16 ΑΤΜ Φ50

5

3,28

16,40

89

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 16 ΑΤΜ Φ63

5

4,58

22,90

90

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 16 ΑΤΜ Φ75

5

8,96

44,80

91

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 16 ΑΤΜ Φ90

5

11,47

57,35

92

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 16 ΑΤΜ Φ110

5

22,56

112,80

93

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ PVC 250ΓΡ

20

3,48

69,60

94

ΤΕΦΛΟΝ 3/4 (15m)

40

0,45

18,00

95

ΚΑΝΑΒΙ 250gr

40

2,38

95,20

96

ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2

20

2,58

51,60

97

ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ ΓΑΛΒ 2" 1/2

20

12,76

255,20

98

ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ ΓΑΛΒ 3"

20

14,88

297,60

99

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 60-70Χ250

75

32,60

2445,00

100

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 70-80Χ250

20

34,02

680,40

101

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 85-105Χ230

60

45,36

2721,60

102

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 105-125Χ250

35

59,96

2098,60

103

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 115-135Χ250

20

60,95

1219,00

104

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 135-155Χ300

20

75,13

1502,60

105

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 155-175Χ300

30

76,55

2296,50

106

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 175-195Χ300

20

80,80

1616,00

107

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 193-203Χ300

30

63,79

1913,70

108

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 215-235Χ350

20

107,73

2154,60

109

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 235-255Χ350

20

114,82

2296,40

110

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 295-315Χ400

10

154,51

1545,10

111

ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 395-415Χ400

15

226,80

3402,00

3

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

Αξία

ΜΑΝΣΟΝ PVC 10ATM Φ75

10

5,18

51,80

113

ΜΑΝΣΟΝ PVC 10ATM Φ90

10

7,15

71,50

114

ΜΑΝΣΟΝ PVC 10ATM Φ110

10

9,95

99,50

115

ΜΑΝΣΟΝ PVC 10ATM Φ160

10

20,61

206,10

116

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 16 ΑΤΜ Φ63

20

3,07

61,40

117

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 16 ΑΤΜ Φ75

5

4,76

23,80

118

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 16 ΑΤΜ Φ90

20

5,39

107,80

119

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 16 ΑΤΜ Φ110

20

6,09

121,80

120

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 16 ΑΤΜ Φ125

20

9,64

192,80

121

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 16 ΑΤΜ Φ160

20

12,47

249,40

122

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 16 ΑΤΜ Φ200

20

20,31

406,20

123

ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ PERROT 89Χ2" 1/2 ΑΡΣ ΜΕ ΜΟΥΦΑ / ΜΕ ΜΑΣΤΟ

120

8,66

1039,20

124

ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ PERROT 89Χ3" ΑΡΣ ΜΕ ΜΟΥΦΑ / ΜΕ ΜΑΣΤΟ

40

9,12

364,80

125

ΚΛΕΙΔΙ ΠΕΡΡΟΤ

40

16,78

671,20

126

ΤΑΠΑ ΠΕΡΟΤ Φ90

20

20,60

412,00

127

ΜΑΣΤΟΣ 2" 0,50

30

7,79

233,70

128

ΜΑΣΤΟΣ 2" 0,70

30

8,80

264,00

129

ΜΑΣΤΟΣ 2" 1,00

30

11,81

354,30

130

ΜΑΣΤΟΣ 2" 1/2 0,50

30

9,54

286,20

131

ΜΑΣΤΟΣ 2" 1/2 0,70

30

12,73

381,90

132

ΜΑΣΤΟΣ 2" 1/2 1,00

30

17,18

515,40

133

ΜΑΣΤΟΣ 3" 0,50

30

12,22

366,60

134

ΜΑΣΤΟΣ 3" 0,70

30

16,51

495,30

135

ΜΑΣΤΟΣ 3" 1,00

30

21,86

655,80

136

ΚΕΦΑΛΗ ΠΕΡΟ 2 1/2 ΘΗΛ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

5

18,18

90,90

ΑΞΙΑ

60000,00

ΦΠΑ

14400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

74400,00

Α/Α

Περιγραφή είδους

112

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη,
21/03/2017
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

Ελευθερούπολη, 21/03/2017
Ο Συντάξας

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2017-18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «Εξαρτημάτων - Υλικών Συντήρησης δικτύων άρδευσης
Δήμου Παγγαίου» ύψους 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σε βάρος του
Κωδικού Εξόδων 25.05.600 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔHMOY ΠΑΓΓΑΙΟΥ». Η προμήθεια αντιστοιχεί στους παρακάτω κωδικούς CPV: 44115210-4
Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων, 44163200-2 Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών, 44167200-0
Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι, 44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων.
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις :
1. Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ - 191 Α') : «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως»
2. Του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑΑΠ.
3. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει το Δ.Σ.
της ΔΕΥΑΑΠ.
Άρθρο 4ο - Τεχνικές προδιαγραφές
ΓΕΝΙΚΑ
Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία.
Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ.
δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν - χερούλια βανών κ.λ.π.), τα οποία και θα
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται
και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη
υλικών του συνεργείου ύδρευσης -άρδευσης του Δήμου Πολυγύρου
Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών ποιότητας
στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική).
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα
ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους.
Απαιτούνται :
- Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 του κατασκευαστικού οίκου των προσφερομένων
προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό.
Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές, να
πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία.
Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής, από υλικά αρίστης ποιότητας και θα
ανταποκρίνονται στους παρακάτω όρους:
α) Πίεση λειτουργίας για τα υδραυλικά χυτοσιδηρά τεμάχια τουλάχιστον PN 16 bar εκτός αν
αναγράφεται διαφορετικά β) Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές.
β) Τα χυτοσιδηρά είδη πρέπει να έχουν λεία επιφάνεια και να είναι απαλλαγμένα από λέπια ,
φουσκάλες , κοιλότητες, άμμο χυτηρίων καθώς και οποιασδήποτε φύσης κακοτεχνίες ή ελαττώματα.
Επίσης απαγορεύεται η μετέπειτα πιθανή πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη.
γ) Κάθε είδος θα φέρει ανάγλυφο το σήμα του εργοστασίου κατασκευής, την ονομαστική διάμετρο και
την κλάση του,(ΕΝ545/2002) .
δ) Ειδικά τεμάχια που είναι σύνθετα, θα παραδίδονται πλήρη με τις αντίστοιχες βίδες και λάστιχα.
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Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι γαλβανισμένοι με ραφή DIN 2440 (πράσινη ετικέτα), θα είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 269 (DIN2440) κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 16
atm και θερμοκρασίας νερού μέχρι 120 ο και επιψευδαργυρωμένοι κατά ΕΛΟΤ 284. Οι συνδέσεις των
σωλήνων όταν προεκτείνονται ή διακλαδίζονται θα γίνονται με βίδωμα ειδικών εξαρτημάτων
(συνδέσμους, ταυ, σταυρούς κ.λ.π.), ώστε να μην διατρέχουν κίνδυνο λύσεως της συνεχείας τους
κατά την σύσφιξη.
Τα γαλβανισμένα εξαρτήματα γωνίες, ταυ, νιπελ, συστολές Αγγλίας / Αμερικής, τάπες από χάλυβα
τύπου GGG40 EN-GJMW 400-5 θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με πρότυπο EN 10242. Τα
σπειρώματα των σωλήνων θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7/1
Εκτός από τα παραπάνω , θα ισχύουν και τα εξής αναλυτικά:
Τα χυτοσιδηρά τμήματα των συνδέσμων ΖΙΜΠΩ οι κοχλίες και τα περικόχλια και οι ελαστικοί δακτύλιοι
στεγανότητας πρέπει να ακολουθούν ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN, ISO κτλ για (πίεση λειτουργίας PN
16 bar)
Κολάρο υδροληψίας χυτοσίδηρο Β.Τ. για σωλήνες PVC και PE από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη,
βαρέως τύπου, με 4 κοχλίες σύσφιξης και εσωτερική επένδυση με λάστιχο στεγανοποίησης, κατάλληλο
για σωλήνες διαστάσεων Φ63-Φ200
ρακόρ κοχλιωτα
προτυπα ενδεικτικά: για EN 12201 - 2 : 2011,
UNI 9561-9562, UNI EN 712-713-715, UNI ISO 7/1, ISO 14236, UNI 2233
Ηλεκτρομούφες:
Οι ηλεκτρομούφες θα είναι πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 SDR11( ISO 5 ) για την ένωση πλαστικών σωλήνων
πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, για σωλήνες διαμέτρου: Φ63-200
Σέλλα ΙΝΟΧ ταχείας επισκευής
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΖΩΣΤΗΡΕΣ (ΜΑΝΣΟΝ) ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ
Οι σύνδεσμοι (μανσόν), επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι πλήρεις με όλα τα εξαρτήματα τους,
κατάλληλοι για επισκευή διαρροών σωλήνων του δικτύου, επι τόπου, χωρίς να απαιτείται εκκένωση
ύδατος από τον αγωγό. Οι σύνδεσμοι προορίζονται για επισκευή περιφερειακής ολικής ρωγμής
αγωγού. Ο σύνδεσμος θα μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να διακοπεί η συνέχεια του αγωγού. Για τον
σκοπό αυτό θα έχει ένα τουλάχιστον αρμό κατά γενέτειρα. Σε περιπτώσεις που ζητείται εύρος
εφαρμογής διαμέτρων μεγαλύτερο των δέκα (10) χιλιοστών , θα υπάρχει και δεύτερος κατά γενέτειρα
αρμός.
Το υλικό του σώματος των συνδέσμων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 304. Οι κοχλίες και τα
περικόχλια θα φέρουν απαραίτητα επικάλυψη προς αποφυγή διάβρωσης . Το υλικό του συστήματος
σύσφιξης (γέφυρα -ες) θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία.
Οι σύνδεσμοι θα φέρουν εσωτερικά ελαστικό περίβλημα από EPDM ή άλλο υλικό κατάλληλο για πόσιμο
νερό, κατάλληλου πάχους , διαμόρφωσης άκρων και ανάγλυφου επιφάνειας για εξασφάλιση
στεγανότητας (απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού καταλληλότητας για πόσιμο νερό από
ανεξάρτητο Φορέα ή Τπηρεσία). Η στερέωση του ελαστικού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο που να
αποκλείει πλευρικές μετακινήσεις.
Θα περιγράφεται πλήρως ο τρόπος σύνδεσης του ελαστικού περιβλήματος στον ανοξείδωτο μεταλλικό
ζωστήρα, ώστε να αποκλείεται η αποκόλληση και αποσυναρμολόγησή του αλλά και να επιτυγχάνεται η
αντοχή σε διαφοροποίηση κλιματολογικών συνθηκών και να εξασφαλίζεται ευκαμψία και μεγαλύτερο
διάστημα αποθήκευσης (θα πρέπει στην προσφορά να αναφέρεται το χρονικό διάστημα).
Ο σύνδεσμος θα περιβάλλει τον σωλήνα και θα τοποθετείται , με τον ευκολότερο και ασφαλέστερο
δυνατό τρόπο, κάτω από πραγματικές συνθήκες.
Κατά προτίμηση πριν και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης οι κοχλίες και τα περικόχλια θα βρίσκονται
επί του συνδέσμου και θα αντιστοιχίζονται (διάταξη οδηγών κλπ)
Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι πιθανές
παραμορφώσεις του σώματος του συνδέσμου κατά τη σύσφιξη, οι οποίες θα έχουν αρνητική επίδραση
στη στεγανωτική ικανότητά του.
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Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές (επιτρέπονται μικρές μόνο αποκλίσεις) πρέπει να καλύπτονται όλες οι
αντίστοιχες διάμετροι αγωγών. Σε περίπτωση που οι διαστάσεις είναι διαφορετικές (αλά παραπλήσιες)
θα αναγράφονται στο έντυπο προσφοράς.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη, 21/03/2017
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

Ελευθερούπολη, 21/03/2017
Ο Συντάξας

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1. Αντικείμενο της συγγραφής
Αντικείμενο της συγγραφής είναι η προμήθεια εξαρτημάτων υλικών συντήρησης
δικτύων άρδευσης Δήμου Παγγαίου όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική
Περιγραφή
Άρθρο 2. Στοιχεία της προμήθειας
Στοιχεία της προμήθειας αποτελούν :
α) Η διακήρυξη,
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
του Ν. 4412/2016..
γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
δ) Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
ε) Η συγγραφή υποχρεώσεων,
στ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
ζ) Το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
-

-

Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
Το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας».
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-

-

-

-

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος,
Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
προμήθειας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω ή εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου.
Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. στον οποίο προβλέπεται πίστωση για:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ με Κ.Α. 25.05.600
Την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.
Την 51/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. σχετικά με: «Έγκριση μελέτης
και τευχών δημοπράτησης με πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 60.000€ χωρίς τον Φ.Π.Α.»
Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της
προμήθειας.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη συνολικά τιμή για τα υπό προμήθεια προϊόντα.
Για κάθε θέμα που δεν καθορίζεται επακριβώς στα συμβατικά στοιχεία , ο
προμηθευτής υποχρεούται πριν από την προσφορά του να ζητήσει οδηγίες ή
διευκρινήσεις από την ΔΕΥΑΑ Παγγαίου
Άρθρο 4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης –Προθεσμίες– Παραδόσεις
1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης
διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 302 του
Ν.4412/2016.
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης.
5. Η μη προσκόμιση εγγυήσεως σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλείει την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και
ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για τη συνομολόγηση και υπογραφή της
σύμβασης που ενάγεται εις βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις.
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Άρθρο 5. Ευθύνες του προμηθευτή
Για την ποιότητα και την καθαρότητα του προϊόντος υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής.
Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης μελέτης, θα έχουν τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί.
Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της
Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε χρόνο, που θα ορίσει η
Υπηρεσία, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής
στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αποζημιώσει την ΔΕΥΑΑ Παγγαίου για κάθε θετική
ή αποθετική ζημία προκληθεί από αντισυμβατική συμπεριφορά του.
Άρθρο 6. Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου, Χρόνος και τρόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207,
208 και 209 του Ν.4412/2016 και ανάλογα με τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας
της ΔΕΥΑΑΠ και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του αρμοδίου Τμήματος, με
υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από την
αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - δέκα ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. Σε
περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του
ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την
Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να
ξεπερνά τις δέκαπέντε (15) ημέρες από την παραγγελία.
Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προμηθευτή, μετά από την
αποστολή ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους
της ΔΕΥΑΑΠ. Η λήψη του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον
Προμηθευτή.
Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από
τον Προμηθευτή στον αρμόδιο υπάλληλο που υποδεικνύεται από την τεχνική
υπηρεσία της ΔΕΥΑΑΠ και φέρει την υπογραφή του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να
προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα
ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, έπειτα από συνεννόηση, να προμηθεύεται και να αποστέλλει
(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά) τα υλικά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑΠ που θα
υποδείξει η Υπηρεσία.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας και αποστολής των εξαρτημάτων
υλικών συντήρησης δικτύων άρδευσης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα
της υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
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Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για
φόρτωση -παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη
ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα,
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. Κατά την εκφόρτωση κάθε
αποστολής θα διενεργείται ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια
ειδών από την επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει συσταθεί από τη ΔΕΥΑΑΠ. Κατά
την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η
επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται,
τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη
συγγραφή υποχρεώσεων.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υπό παραλαβή υλικών γίνεται με μακροσκοπική
εξέταση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν4412/2016.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, με
συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του της ΔΕΥΑΑΠ,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 7. Συνεννόηση – Αλληλογραφία
Όλες οι μεταξύ της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου και του προμηθευτή συνεννοήσεις θα
γίνονται εγγράφως. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται
υπόψιν κατά κανένα τρόπο και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να
τις επικαλεστεί.
Άρθρο 8. Περιεχόμενο τιμών
Στις τιμές προσφοράς νοούνται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για
την προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑ
Παγγαίου των εξαρτημάτων υλικών συντήρησης δικτύων άρδευσης.
Άρθρο 9. Τρόπος σύνταξης οικονομικής προσφοράς
Θα προσφέρεται μία τιμή ανά προϊόν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και θα
υπάρχει συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς.
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Για αποφυγή παρανοήσεων, ή λαθών, κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς
υπάρχει ειδικό έντυπο στο τεύχος του προϋπολογισμού που θα πρέπει να
συμπληρώσει και υπογράψει ο υποψήφιος προμηθευτής.
Άρθρο 10. Πληρωμές του αναδόχου –Παρατηρήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε
παραδιδόμενες ποσότητες. Για την πληρωμή του προμηθευτή είναι απαραίτητη η
προσκόμιση τιμολογίου
θεωρημένου από την Εφορία και πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στο λογιστήριο της
ΔΕΥΑΑΠ το αργότερο μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επομένου από την παράδοση
μήνα. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία
έκδοσης του πρωτοκόλλου της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την
αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία
παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου,
τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου
Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα
προμηθεύσει στη ΔΕΥΑΑΠ θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι
στο σύνολο τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη
χρήση για την οποία προορίζονται.
Η ΔΕΥΑΑΠ διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.
Γενικές Αρχές κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη, 21/03/2017
Ο Προϊστάμενος της ΤΥ

Ελευθερούπολη, 21/03/2017
Ο Συντάξας
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Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Σελίδα 5 Από 5

