ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

Δ. Ε. Υ. Α. Π.

ΑΡ. ΜΕΛ. : 27/2012
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 7 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 45 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
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Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 71197 / 06-11-2012
Έχοντας υπόψη :
Α)Τις διατάξεις των:
1. Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως (με τις έως σήμερα διαμορφώσεις του)”
2. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)
3. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός
προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)
4. του Ν.2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις»,
5. του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του
Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
6. του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ./107/Α/1997), σχετικά με συμβάσεις
προμηθειών Ο.Τ.Α. - Τ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. κ.λ.π., με τις οποίες συμπληρώνεται τροποποιείται ο Ν.2286/1995 και επαναφέρονται σε ισχύ τα Π.Δ. 28/1980 και
410/1995, επιφυλασσομένων των κοινοτικών διατάξεων Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ.
199/Α/1995) και διενεργούνται σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ,
7. του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π.
(Φ.Ε.Κ. 43)
8. Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
9. Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ
(Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)
10.

Ν.

3886/2010,

συμβάσεων −

“Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη

Εναρμόνιση της

ελληνικής νομοθεσίας

δημόσιων

με την Οδηγία

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) 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 (L 335)” (ΦΕΚ 173/Α)”..και όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4055/12
11.

Π.Δ. 59/2007 και 60/07, περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας,

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ., «περί συντονισμού των
διαδικασιών

σύναψης

δημοσίων

συμβάσεων

έργων,

προμηθειών

και

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 64/Α/1603-2007).
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12. Ν.3060/2002, άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δημοσίων έργων».
13. Ν.3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες
διατάξεις».
14. του άρθρου 98 παρ. 1β του νέου Συντάγματος 2001, που αφορά τον έλεγχο
συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το
Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη
αυτή, όπως ο νόμος ορίζει.
15. Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209
16. Ν .3582/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”
17.

Π.Δ. 28/80,

18.

Π.Δ.410/95 και ιδιαίτερα τα άρθρα αυτών που αφορούν προμήθειες και

εξακολουθούν να ισχύουν
19.

ΠΔ.118/07 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” για την

εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν 3614/2007
20.

Ν 4024/11 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο,

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” και ιδιαιτερα το άρθρο 26 “Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης”
Β) την ανάγκη για τον έλεγχο της ποιότητας – ποσότητας πόσιμου νερού του Δήμου
Πέλλας.
Γ) την από 06 / 06 /2012 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007
μεταξύ ΔΕΥΑΠ και Δήμου Πέλλας για

την πράξη

με

τίτλο «Συστήματα

παρακολούθησης ποσότητας-ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Γιαννιτσών»
Δ) Τις υπ'αρ αποφάσεις:
1.

11672/22-12-2009 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Κ.

Μακεδονίας

ένταξης της πράξης «Συστήματα παρακολούθησης ποσότητας-

ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Γιαννιτσών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» στον Αξονα Προτεραιότητας: 7 – Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ με κωδικό Προτεραιότητας 45 – Διαχείριση
και

διανομή

ύδατος

(Πόσιμο

νερό)

με

κωδικός

ΣΑΕΠ0088

και

κωδικός

προσδιορισμού πράξης: 07.45.01.01.
2.

306 / 2012 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Πέλλας περί έγκρισης διενέργειας

ανοιχτού διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του υποέργου της
παραπάνω πράξης με τίτλο : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

-

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ”
3.

246/2012 απόφαση της ΟΕ, περί έγκρισης των όρων της παρούσας

διακήρυξης
4.

……… απόφαση της ΟΕ, περί συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
5.

τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
1.

Ανοικτό διεθνή διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, για την .
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ”.

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 650.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι με
τον προβλεπόμενο, με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, Φ.Π.Α. 23% σε 799.500,00
€, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος με κωδικό ΣΑΕΠ0088 και κωδικό
προσδιορισμού πράξης: 07.45.01.01.
3. Η προκήρυξη συνοδεύεται από:
 Τεχνική Περιγραφή των προς προμήθεια συστημάτων
 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
 Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Σχέδιο της σχετικής σύμβασης, που θα υπογραφεί ανάμεσα ΔΕΥΑΠ και το
μειοδότη του διαγωνισμού.
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και περιγράφουν, με
μεγαλύτερη λεπτομέρεια, το αντικείμενο της προμήθειας.
4. Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 15/01/2013, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα του Δημαρχιακού καταστήματος του
Δήμου Πέλλας.
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ΑΡΘΡΟ 1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά οδό Εθνικής Αντιστάσεως &
Χ’’δημητρίου 1 ,
Φορέας Υλοποίησης του Έργου και Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Πέλλας
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας
Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας

του έργου η

Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Πέλλας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ., η οποία εκπόνησε τη σχετική
μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Αρμόδιος υπάλληλος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες είναι ο
Παπαδόπουλος Λάζαρος (τηλέφωνο επικοινωνίας 2382022294 και 2382350813 και
2382350841– φαξ 2382029033)

ΑΡΘΡΟ 2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η σύμβαση αφορά στην Προμήθεια και εγκατάσταση “Συστήματος τηλεελέγχου –
τηλεχειρισμού 35 ΤΣΕ”
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, για το σύνολο της προμήθειας της παρούσης,
ανέρχεται στο ποσό των € 799.500,00 με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του
Προγράμματος ΣΑΕΠ0088 .

ΑΡΘΡΟ 3.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο, με την παρούσα, διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί
ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις,
χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας του διαγωνισμού, με ή χωρίς
τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς
τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της
μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση
των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσης της
σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή
διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος
από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης
προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού, τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται
στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη δημοσίευση,
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ.
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ΑΡΘΡΟ 4.

ΔΙΚΑΙΟ - ΓΛΩΣΣΑ

Η ελληνική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα, κατά το διαγωνισμό, και η επίσημη
γλώσσα της Σύμβασης του Αναδόχου. Όλα τα έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
(προσφορές κ.λπ.) θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τεχνικά
συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus). Τα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό,
αλλοδαπών συμμετεχόντων, θα υποβληθούν και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική
γλώσσα. Οι τυχόν αντιρρήσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα. Κείμενα από άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, με κόστος που θα βαρύνει τον προσφέροντα.
Όλα τα παραδοτέα έγγραφα και Εκθέσεις του Ανάδοχου, που αφορούν την εκτέλεση
της Σύμβασής του (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), θα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα. Κείμενα από άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα, με κόστος που θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ή
άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου θα διεξάγεται
στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης του Αναδόχου, απαιτηθεί, για τις ανάγκες επικοινωνίας των μερών, διερμηνεία ή
μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και με
κόστος που θα επιβαρύνει τον ίδιο.
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά
Δικαστήρια και συγκεκριμένα από τα Δικαστήρια Γιαννιτσών, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
ανάδοχο. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να ζητήσουν, κατά τα οριζόμενα από το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ
173Α). προσωρινή δικαστική προστασία για την ακύρωση κάθε πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
εσωτερικού δικαίου σχετικού με τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.
Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή
παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3886/2010, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της.
Η ένσταση – προσφυγή κοινοποιείται υποχρεωτικά, με φροντίδα του προσφεύγοντος, στον
εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της
προδικαστικής προσφυγής.
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Η προδικαστική προσφυγή αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία , τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστική προσφυγής. Η
Αναθέτουσα αρχή δύναται να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά
την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας.
Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα
αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται
κατά την παράγραφο 4 του Ν.3886/2010.
● Προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
αναφερόμενους στον Ν.3886/2010, δεν γίνονται δεκτές.
● Σε περίπτωση που ζητηθούν, από τους ενδιαφερόμενους, συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης , αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες
προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο
προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης.
● Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το
παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το
συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν, από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο
πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της
μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
● Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής
απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με
φροντίδα τους.
● Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την
διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού
συλλογικού οργάνου.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι
δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Ν. 3886/2010.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός, µε σφραγισµένες προσφορές και η ανάθεση θα γίνει
με το κριτήριο της «πλέον συμφέρουσας, από οικονομικής άποψης, προσφοράς».
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ΑΡΘΡΟ 7.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη (ώρα λήξης
επίδοσης των προσφορών η 10η πρωινή της 15/01/2013), στην αίθουσα του Δημαρχιακού
καταστήματος του Δήμου Πέλλας.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται, µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόµενες
προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιονδήποτε τρόπο,
εκπρόθεσµα ή δεν τηρούν τα οριζόμενα, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.

ΑΡΘΡΟ 8.
1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νομικά πρόσωπα,
γ) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) συνεταιρισμοί,

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/97, εξασκούν σχετικό επάγγελμα με το δημοπρατούμενο
αντικείμενο και διαθέτουν, εν ισχύ, την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με την προϋπόθεση ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης
καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή
για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο, με
την παρούσα, Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων θα υποχρεούνται να λάβουν νομική
μορφή κοινοπραξίας, κατά την έννοια του Ελληνικού Δικαίου, μετά την ανάθεση και πριν την
υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της κοινοπραξίας θα ευθύνονται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, για το συνολικό έργο, έναντι της Υπηρεσίας.
2,
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί η Εγγραφή σε
Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με την προμήθεια αντικείμενο, ήτοι προμήθεια
ή αντιπροσώπευση ή εγκατάσταση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου δικτύων
ύδρευσης ή αποχέτευσης (συστήματα όπως, PLCs, SCADA, συστήματα ασυρμάτων
επικοινωνιών), καθώς και προμήθεια ή αντιπροσώπευση ή εγκατάσταση οργάνων μέτρησης
ποιοτικών και ποσοστικών χαρακτηριστικών σε δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης ή
αποχέτευσης.
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3.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την
προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής η μη έγκαιρη και προσήκουσα
υποβολή των οποίων, συνιστά λόγο αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό :
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 15 του παρόντος.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της
παρ. 4 του παρόντος άρθρου καταστάσεις,
− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
2 του παρόντος,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 4 του
παρόντος άρθρου κατάσταση.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών
του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 10 του παρόντος.
γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
δ. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6-11 του παρόντος άρθρου
4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 13 του παρόντος, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή
σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(2)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται
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με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της
παρ. 4 του παρόντος, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 4, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ήυπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 4 του
παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 4 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά
στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στο
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από
το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
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(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 4 του
παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 4 του
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2)
του εδ. β της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 4 του παρόντος
άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.
5.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως
εξής:
− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ανώτερη των
προβλεπομένων ορίων εφαρμογής του ΠΔ 59/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου
προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

6.
Ο προσφέρων, οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, να καταθέσει
επί ποινής αποκλεισμού,
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι :
(i)
(ii)

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.

(iii) Έλαβε γνώση των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας προκήρυξης και ότι η
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.
(iv) Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.
(v) O χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας κάθε εγκατεστημένου συστήματος θα είναι
τουλάχιστον δυο έτη από την προσωρινή παραλαβή του συστήματος εν λειτουργία
(vi) Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού Δημοσίου ή διαγωνισµούς του
Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν εκπλήρωσε τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.
(vii) Δεν κατέθεσε υποψηφιότητα με περισσότερες από μία προσφορές στον παρόντα
διαγωνισμό.
(viii) Ο προμηθευτής ή οποιοδήποτε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος
σε διαγωνισμό.
β) Στοιχεία για τα ακόλουθα:
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Νομική Μορφή του διαγωνιζόμενου. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, να αναλυθεί η
νομική μορφή του
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση και θα
αποσαφηνίζεται το είδος και ποσότητα των υλικών που θα προμηθεύσει ο κάθε
συμμετέχων στην ένωση.
Κατάλογο των Κατασκευαστριών εταιρειών για τα είδη που προτίθεται να προμηθεύσει
και δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής.
Αποδεικτικά στοιχεία για τη σχέση του διαγωνιζόμενου με τον ή τους κατασκευαστές
των ειδών που προτίθεται να προμηθεύσει και πιο συγκεκριμένα:
Δήλωση του Ν1599/86 του κατασκευαστή ή του επισήμου αντιπροσώπου του στην
Ελλάδα, ότι μετά την λήξη της εγγύησης και για 8 χρόνια τουλάχιστον ακόμα
θα υπάρχουν τα βασικά ανταλλακτικά για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών
Τα βασικά ανταλλακτικά αφορούν τα ακόλουθα υποσυστήματα:
 PLC,
 Modem/ Radio modem
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής και συσκευές δικτύου στον κεντρικό σταθμό
ελέγχου.
 Όργανα μέτρησης παροχής, στάθμης, πίεσης ενέργειας
 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου και δικλείδες κάθε τύπου
Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή νομίμου εκπροσώπου της, στην οποία να
αναφέρεται:
α)
ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους
του διαγωνισμού σε περίπτωση κατακύρωσης στον υποψήφιο
προμηθευτή.
β)
ότι αποδέχεται τους όρους εγγύησης του εξοπλισμού και αναλαμβάνει
να καλύψει απευθείας τον Κύριο του Εργου (ΔΕΥΑΠ) σε περίπτωση
αδυναμίας του προμηθευτή.
γ)
Επωνυμία και διεύθυνση πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου κέντρου στο
οποίο μπορεί να απευθύνεται ο κύριος του έργου για θέματα
εγγυήσεων, επισκευών και ανταλλακτικών για το προσφερόμενο
προϊόν.
Πιστοποιητικά ότι οι κατασκευαστικοί οίκοι του προσφερόμενου εξοπλισμού είναι
πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 στο τόπο κατασκευής και προέλευσης.
Έγγραφα τα οποία να βεβαιώνουν την ικανότητά του να χρηματοδοτήσει τουλάχιστον το
20% του προϋπολογισμού του έργου. Ως τέτοια μπορούν να θεωρηθούν είτε έγγραφα που
να βεβαιώνουν την διαθεσιμότητα του ως άνω ποσού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
είτε βεβαιώσεις συνεργαζόμενων Τραπεζικών Ιδρυμάτων για την πιστοληπτική ικανότητα
του διαγωνιζόμενου για το ως άνω ποσό, επιπροσθέτως των όποιων άλλων συναλλαγών ή
και υποχρεώσεών του προς τις τράπεζες.
Έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν (κατά μέσο όρο) ετήσιο Κύκλο εργασιών τουλάχιστον
40.000 Ευρώ κατά την τελευταία πενταετία.
7.
Πέραν των παραπάνω ορίζεται και ως κριτήριο επιλογής, επίσης επί ποινής
αποκλεισμού, η απόδειξη πραγματικής εμπειρίας κατά την τελευταία πενταετία του
υποψηφίου στο σύνολο των παρακάτω ενοτήτων:
a)
Τηλε-έλεγχο, τηλεχειρισμό και μετάδοση – διαχείριση δεδομένων με SCADA interface
σε ασύρματα δίκτυα, , που έλεγχός τους απαιτεί την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ Ενός (1)
Κεντρικού και Τριών (3) τουλάχιστον τοπικών σταθμών
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την υποβολή:
Συνοπτικής περιγραφής (κατά μέγιστον δυο σελίδες) για κάθε έργο αναφοράς η
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οποία θα περιλαμβάνει:
1. τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του έργου,
2. το όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου και
3. Περιγραφή του εξοπλισμού για τον οποίο επικαλείται εμπειρία ο
συμμετέχων
(κατασκευαστής,
χαρακτηριστικά
και
συνθήκες
λειτουργίας).
Τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής των παραπάνω έργων ή βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης του έργου από τον ιδιοκτήτη.
8. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος (μεμονωμένος προμηθευτής ή ένωση) μπορεί να κάνει
χρήση δάνειας εμπειρίας ή χρηματοοικονομικής επάρκειας άλλων φορέων,
ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω
φορέων (άρθρο 45 παρ. 6 ΠΔ 59/07). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει στον
αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του, για την εκτέλεση της σύμβασης, τα
απαραίτητα μέσα, ως ακολούθως:
1. Απόφαση αρμοδίου οργάνου του φορέα του οποίου την εμπειρία επικαλείται ο
συμμετέχων περί αποδοχής συνεργασίας μεταξύ τους.
2. Αναλυτικό κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται τα μέσα και προσωπικό που
τυχόν θα διαθέσει ως ακολούθως:
1. εξειδικευμένο προσωπικό, συμπεριλαμβάνοντας αποδεικτικά σπουδών,
βιογραφικά, τυχόν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτούνται από τη
νομοθεσία).
2. Κατάλογο Ειδικών μέσων (μηχανήματα, όργανα μετρήσεων, άδειες λογισμικού
κλπ)
3. Ανάλυση Χρηματοδότησης που τυχόν θα διαθέσει στον συμμετέχοντα για να
καλύψει αντίστοιχη, συγκεκριμένη απαίτηση του έργου.
4. Οτιδήποτε άλλο θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου στα πλαίσια της
συνεργασίας του με τον συμμετέχοντα.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με
το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, που αναφέρονται και τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται, κατά
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισµένο, υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) που θα
συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα. Στο
φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις :



η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα,
ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ
Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 71197 / 06-11-2012
 ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας του Διαγωνισμού,
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού και
τα στοιχεία του Προσφέροντα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία.
Ειδικότερα :
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά τακτοποιημένα με τη σειρά που ζητούνται σε ανοικτό φάκελο ή ντοσιέ.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Άρθρο 14), τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η
τεχνική προσφορά πρέπει να υποβληθεί εις διπλούν, δηλαδή μέσα στον φάκελο της τεχνικής
προσφοράς θα περιέχεται εκτός από το πρωτότυπο και ένα απλό αντίγραφο. Το πρωτότυπο
θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με
το άλλο αντίτυπο. Το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» αντίτυπο πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή
του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του πρέπει να
μονογράφονται πρωτοτύπως από τον ίδιο.
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει, κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει
την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση κοινοπραξιών ενώσεων προµηθευτών, υπογράφεται, υποχρεωτικά, είτε από όλους αυτούς που αποτελούν
την κοινοπραξία - ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική
πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.
Η ευθύνη αυτή, σε περίπτωση κατακύρωσης, εξακολουθεί μέχρι της
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η
ποσότητα του είδους ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα, στο σύνολό της
προσφοράς. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας 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
της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της
ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση.
Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του
άρθρου 5 της παρούσας, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η
παραπάνω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς.
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Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον καλύπτουν το σύνολο της
προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 10.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών, γίνεται σε Δημόσια Συνεδρίαση από την Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή, εκτός της οριζόμενης προθεσμίας από την
παρούσα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Για την αποσφράγιση
των προσφορών ισχύουν τα εξής :
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται, κατά φύλλο, τα
δικαιολογητικά, παρουσία των προσφερόντων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και φυλάσσεται
από την Υπηρεσία. Η επιτροπή διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση θα ελέγξει τα
δικαιολογητικά του κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό επισημαίνοντας αυτούς που
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και τους λόγους της απόφασης απόρριψής τους.
Το πρακτικό του σταδίου αυτού που αποτελεί την εισήγηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού, διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έκδοση της απόφασης
έγκρισης του πρακτικού (διοικητική πράξη) και η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται στους
συμμετέχοντες με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών
προσφυγών. Προσφορές που αποκλείστηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του
διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία ή
επίπτωση για τη συνέχεια του διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς γίνεται μόνο για
όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί, με βάση τα δικαιολογητικά. Η Συνεδρίαση της
επιτροπής για την αποσφράγιση είναι δημόσια και πραγματοποιείται σε ημερομηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς τους συμμετέχοντες με έγγραφο, δύο (2) τουλάχιστον
μέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών. Κατά την
συγκεκριμένη ημέρα αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφεται,
κατά φύλλο, εκτός από τα prospectus.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά
μονογράφεται και φυλάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία. Οι τεχνικές προσφορές
διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση, θα
αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Μετά την αξιολόγηση θα συντάξει το σχετικό πρακτικό
στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται για κάθε αποδεκτή προσφορά, η τεχνική αξιολόγηση
και αναλυτικά για κάθε κριτήριο η βαθμολογία που έλαβε η προσφορά, ο συντελεστής
βαρύτητας του κάθε κριτηρίου καθώς και η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς.
Στο ίδιο πρακτικό καταχωρούνται και τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες,
όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι απόρριψης.
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Επισημαίνεται ότι τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της
«Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
Το παραπάνω πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έκδοση της
διοικητικής πράξης απόφασης για την έγκρισή του, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται
στους συμμετέχοντας με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών
προσφυγών.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν, μετά την
ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης. Η Συνεδρίαση της επιτροπής για την αποσφράγιση
είναι δημόσια και πραγματοποιείται σε ημερομηνία και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί στους
διαγωνιζόμενους, που έλαβαν μέρος και η τεχνική τους προσφορά έγινε τεχνικά αποδεκτή,
με έγγραφο, δύο (2) τουλάχιστον μέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών.
Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που κρίθηκαν τεχνικά
απαράδεκτες δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στον προσφέροντα, πριν την
διαδικασία αποσφράγισης των υπολοίπων οικονομικών προσφορών.
Η επιτροπή διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση, θα αξιολογήσει τις
οικονομικές προσφορές. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα συντάξει το σχετικό
πρακτικό στο οποίο και θα περιλαμβάνεται και ο συγκριτικός πίνακας κατάταξης των
οικονομικών προσφορών σύμφωνα και με την βαθμολογία που έλαβε η κάθε προσφορά
κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.
Το παραπάνω πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την
έκδοση της διοικητικής πράξης απόφασης για την έγκρισή του, η οποία στην συνέχεια
κοινοποιείται στους συμμετέχοντας με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή
προδικαστικών προσφυγών.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη της συμφερότερης
προσφοράς, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών του άρθρου 8 παρ. 2 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική
πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 8 παρ. 2,
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται
σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Στη πρόσκληση ορίζεται περαιτέρω η
διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά του άρθρου 8
παρ.2 μετά την υποβολή τους.
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που
και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν
κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης
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ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 8, καταπίπτει
υπέρ του Κυρίου του έργου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.
Μετά την ολοκλήρωση και της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή
Διαγωνισμού υποβάλει το πρακτικό και όλα τα στοιχεία του φακέλου του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται
απορριπτέες όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές οι ακριβείς λόγοι απόρριψης καθώς
και την πρόταση/ εισήγησή της για τον υποψήφιο ανάδοχο στην Οικονομική Επιτροπή για
την έκδοση της απόφασης έγκρισης του. Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα
σχετικά στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου και την εισήγηση /
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφασίζει για την κατακύρωση και εκδίδει την
διοικητική πράξη απόφασης για την έγκρισή της και την ανάθεση της προμήθειας, η οποία
στην συνέχεια κοινοποιείται πρώτα στους υπόλοιπους συμμετέχοντας σε αυτή την φάση του
διαγωνισμού με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.
Στην συνέχεια και αφού τηρηθούν τα χρονικά όρια που επιτάσσει το άρθρο 4 παρ. 1 του
Ν.3886/10 (προθεσμία για άσκηση προδικαστικής προσφυγής) σε σχέση με την κοινοποίηση
της απόφασης αυτής στους υπόλοιπους συμμετέχοντας, η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται
στον επιλεχθέντα υποψήφιο ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 11.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες επί εκατόν
είκοσι (120) ηµέρες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το
χρόνο που τυχόν κληθούν και αποδεχθούν να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους.
Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόµενο
στη διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την
Υπηρεσία Διενέργειας, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε
εκατόν είκοσι (120) ηµέρες.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία
Διενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν
από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα
σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν
παρατάσεις.
Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η
κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο, μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί.

ΑΡΘΡΟ 12.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα, από
οικονομικής άποψης, προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ.
Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω
στοιχεία :
 Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
 Η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για
τον οποίο προορίζονται.
 Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
 Η διάθεση εκ μέρους του προμηθευτή κατάλληλου προσωπικού και εξοπλισμού
προκειμένου να διασφαλισθεί μετά την πώληση η ποιότητα της εξυπηρέτησης
(service), η τεχνική βοήθεια καθώς και η εκπαίδευση.
 Η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.
 Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού.
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Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι Προσφορές που έχουν
κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που
ορίζονται στην παρούσα, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη της
προσφοράς.
Η κατακύρωση, τελικά, γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης
προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα, με
βάση την ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης.
Διαδικασία οικονομοτεχνικής αξιολόγησης
Τα τεχνικά κριτήρια κατατάσσονται σε τρείς ομάδες: α) την ομάδα των κριτηρίων
τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας β) την ομάδα των κριτηρίων τεχνικής υποστήριξης
και γ) την ομάδα κριτηρίων κάλυψης.
Για κάθε μία ομάδα (κ=1-3) ορίζεται ένας συντελεστής βαρύτητας (λκ): για την (α)
ομάδα λ1= 0,5 για την (β) λ2=0,3 και για την (γ) λ3=0,2
Για κάθε ένα κριτήριο i της κάθε ομάδας k ορίζεται ένας επί μέρους συντελεστής
βαρύτητας σki, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.
Το κάθε ένα επί μέρους κριτήριο των ομάδων κριτηρίων βαθμολογείται αυτόνομα με βάση το
50, ως εξής :
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων είναι 50 για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η βαθμολογία αυτή είναι δυνατόν να αυξηθεί μέχρι το 60 για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
Για κάθε ένα κριτήριο υπολογίζεται η σταθμισμένη βαθμολογία, ως το γινόμενο του επί
μέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του κριτηρίου επί το γενικό συντελεστή του
κριτηρίου..
Η τελική βαθμολογία της προσφοράς είναι το άθροισμα όλων των σταθμισμένων
βαθμολογιών. Η τελική βαθμολογία, με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 50 ως 60
βαθμούς.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη, η οποία παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο
της τελικής βαθμολογίας της προσφοράς προς την τιμή προσφοράς.

α/α

Κριτήρια τεχνικών
ποιότητας

προδιαγραφών

και Συντελεστής
βαρύτητας (σki)

Βαθμολογία
(βki)

Γενικός
Συντ/στής
Κριτηρίου (λk)

1.1

Συμφωνία των προσφερόμενων με τις 0,7
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

Β1.1

1.2

Πληρότητα αξιοποίησης Δυνατοτήτων
προσφερόμενου εξοπλισμού μέσω της
προτεινόμενης ενσωμάτωσής του στο
συνολικό σύστημα

Β1.2

0,3

0,5
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α/α

Κριτήρια τεχνικής υποστήριξης

Συντελεστής
βαρύτητας
(σki)

Βαθμολογία
(βki)

Γενικός
Συντ/στής
Κριτηρίου (λk)

2.1

2.2

α/α

Πληρότητα
της
παρεχόμενης 0,7
εκπαίδευσης
προσωπικού
στο
χειρισμό και τη συντήρηση των
μηχανημάτων, συγκρινόμενη με τα
απαιτούμενα από τους κατασκευαστές
για την ορθή τεχνική υποστήριξη του
έργου της προμήθειας

Β2.1

0,3

Ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την
πώληση και της τεχνικής υποστήριξης,
0,3
εκ μέρους του προμηθευτή κατά την
περίοδο εγγύησης

Β2.2

Κριτήρια κάλυψης

Βαθμολογία

Συντελεστής
βαρύτητας
(σki)

(βki)

Γενικός
Συντ/στής
Κριτηρίου (λk)

3.1

Εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 0,5
και ευκολία εξυπηρέτησης

Β3.1

3.2

Παρεχόμενη
λειτουργίας

καλής 0,2

Β3.2

3.3

Χρόνος παράδοσης

0,3

Β3.3

0,2
εγγύηση

Με βάση τα στοιχεία των πινάκων έχουμε για την βαθμολογία τυχαίας προσφοράς
Πz:
k= 3 imax

A z= ∑

∑ σ ki β ki λk

k=1 i= 1

B z=

Αz
Τιμή Οικονομικής ΠροσφοράςΠ z

Όπου Αz η Τελική βαθμολογία της υπό εξέταση προσφοράς και
Βz η ανηγμένη προσφορά του αντίστοιχου διαγωνιζόμενου
Συμφερότερη προσφορά είναι αυτή που έχει τον μεγαλύτερο λόγο Β.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 48 ΠΔ59/2007)
1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το
αντικείμενό της, η Αναθέτουσα Αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, θα ζητήσει
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γραπτώς διευκρινίσεις για τα συστατικά στοιχεία των προσφορών, τις οποίες τυχόν κρίνει
σκόπιμες.
Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως:
α) την οικονομία της μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων
ή της παροχής των υπηρεσιών·
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις και/ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των
υπηρεσιών·
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνει ο
προσφέρων·
δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας
που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής·
ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της
προσφοράς βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
3. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή
λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να
απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον
προσφέροντα και εάν αυτός δεν μπορέσει να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την
οποία τάσσει η Αναθέτουσα Αρχή , ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια.
Όταν η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές θα ενημερώνει
σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνική προσφορά
1. Η τεχνική περιγραφή θα είναι στην ελληνική γλώσσα, µε πλήρη, σαφή και αναλυτικά
τεχνικά στοιχεία, χωρίς να αποκλείεται η ανάγκη αιτήσεως, υπό της οικείας επιτροπής
αξιολόγησης, συµπληρωµατικών στοιχείων. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά
φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται και
στην αγγλική γλώσσα.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δώσουν σαφή απάντηση ως προς τη συμμόρφωση της
προσφοράς τους στις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και της τεχνικής
περιγραφής, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Επιπλέον θα πρέπει να
τονίσουν τα σημεία στα οποία τα προσφερόμενα είδη υπερκαλύπτουν τις παραπάνω
απαιτήσεις, πρέπει δε να συνοδεύουν την τεχνική προσφορά τους, εκτός από αυτά που
προβλέπουν τα προηγούμενα άρθρα και με τα ακόλουθα :
1. Σχέδια όπου παρουσιάζονται:


Συνολικό σύστημα τηλεμετρίας (Λογικό διάγραμμα σύνδεσης τοπικών
σταθμών και σταθμών ελέγχου και διαχείρισης).



Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών. Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων και χαρακτηριστικά
που βοηθούν στην αξιόπιστη και γρήγορη μετάδοση δεδομένων (Ανίχνευση
και διόρθωση σφαλμάτων)



Τοπικό Δίκτυο Επικοινωνιών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και διαμόρφωση
κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων



Ενδεικτικές γραφικές οθόνες:
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◦ συνολικής εποπτείας του συστήματος
◦ Λεπτομερούς παρακολούθησης του κάθε ΤΣΕ
◦


Γραφήματα
Ενδεικτικές οθόνες με δεδομένα σε μορφή πίνακα για:

◦ Συμβάντα και alarms
◦ Iστορικό ενεργειών - καταγραφών


Ενδεικτικές εκτυπώσεις αναφορών



Πλήθος tags για το SCADA

2. Σχέδια ανά θέση όπου θα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες θέσεις καθώς και ο
τρόπος διασύνδεσης των οργάνων μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών
χαρακτηριστικών.
3. Διαδικασία προσομοίωσης σημάτων για τη δοκιμαστική λειτουργία του
ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας σε περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται πριν
την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού (παροχόμετρα, πιεσόμετρα κλπ
όργανα μέτρησης)
4. Αναφορά στη περιοχή συχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και στη
συμβατότητα του προσφερόμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού με τους κανόνες
της ΕΕΤΤ.
5. Περιγραφή αυτοματοποιημένης λειτουργίας όλων των τοπικών σταθμών
6. Τρόπο διαχείρισης της μνήμης της CPU στους Τοπικών Σταθμών.
7. Ο απαιτούμενος κώδικας προγραμματισμού της εκάστοτε CPU θα καταλαμβάνει
το πολύ το 60% της συνολικής διαθέσιμης μνήμης (για μελλοντική επέκταση κώδικα).
Ο προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει το μέγεθος της μνήμης που θα
χρησιμοποιήσει ανά είδος εγκατάστασης.
8. Να αναφέρονται αναλυτικά συμβάντα και διαδικασίες που προβλέπονται ανά είδος
εγκατάστασης
9. Αναλυτικός υπολογισμός των χρόνων σάρωσης των τοπικών σταθμών ελέγχου
10. Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού των Τοπικών σταθμών ελέγχου
που θα περιλαμβάνει:
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Ακριβή χαρακτηριστικά, τύπο και ποσότητα



Ημερομηνία πρώτης αναγγελίας (εφόσον παρέχεται)



Ειδική Αναφορά για εγκαταστάσεις εντός Ελλάδος, σε δίκτυα ύδρευσης.



Διαστάσεις



Βάρος σε kg



Απαιτήσεις τροφοδοσίας



Μέγιστη / ελάχιστη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία
περιβάλλοντος λειτουργίας



Αριθμό προσφερόμενων ψηφιακών /αναλογικών εισόδων /εξόδων σε κάθε
τοπικό σταθμό και περιγραφή των δυνατοτήτων επέκτασης τους. Οι κεντρικές
μονάδες οι διαστάσεις των πινάκων (τόσο του πίνακα PLC όσο και των
λοιπών πινάκων) και τα λοιπά στοιχεία των σταθμών θα έχουν από σήμερα
την δυνατότητα να εξυπηρετήσουν και τις μελλοντικές επεκτάσεις (είσοδοι /
έξοδοι) με τέτοιο τρόπο που να μην απαιτείται παρά μόνο η τοποθέτηση των
αντίστοιχων καρτών εισόδου εξόδου ή του αντίστοιχου εξοπλισμού.



Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά



Εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης

11. Αναλυτική περιγραφή χαρακτηριστικών της σχεσιακής βάσης δεδομένων.
12. Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών και δυνατοτήτων του λογισμικού
εφαρμογών (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός, ανίχνευση διαρροών, διαχείριση ενέργειας,
ποιοτικός έλεγχος, διαχείριση συντήρησης).
13. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου και της ακριβούς διάταξης του εξοπλισμού για
το Δίκτυο επικοινωνιών του ΚΣΕ, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη συνεχής και
ομαλή λειτουργία όλου του συστήματος.
14. Επεκτασιμότητα του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.
16. Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα υλοποίησης προμήθειας που περιλαμβάνει
αναλυτικά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.
17. Οργανόγραμμα προσωπικού που θα απασχοληθεί με το προσφερόμενο σύστημα
και περιγραφή καθηκόντων για κάθε θέση εργασίας, είτε είναι ολικής, είτα μερικής
απασχόλησης.
18. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, αριθμός ατόμων που απαιτείται να
εκπαιδευτούν, βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα και υπόλοιπα στοιχεία
που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
19. Όροι εγγύησης – συντήρησης του προσφερόμενου συστήματος καθώς επίσης
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για όλο τον εξοπλισμό καθώς και κατάλογο
ανταλλακτικών και αναλωσίμων των οποίων την αντικατάσταση προβλέππουν οι
κατασκευαστές στη διάρκεια του χρόνου εγγύησης του εξοπλισμού.
20. Διαδικασία τεχνικής υποστήριξης μετά την προσωρινή παραλαβή, μέσα σε
χρονικό διάστημα δυο ετών.
21. Διαδικασία και κατάλογος εκπαιδευμένου προσωπικού του προμηθευτή που θα
λειτουργήσει (επί 24ώρου βάσης) το συνολικό σύστημα για χρονικό διάστημα 30
ημερών μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργίας του έργου.
22. Σχέδιο όλων των προτεινόμενων συμβολαίων ή συμβάσεων συντήρησης του
εξοπλισμού για το χρόνο πέραν του χρόνου εγγύησης.
23. Θα υποβληθούν εικονογραφημένα πρωτότυπα ( όχι φωτοαντίγραφα) τεχνικά
έντυπα και περιγραφή των επί μέρους μονάδων που αποτελούν το σύστημα.
24. Κάθε άλλη πληροφορία από αυτές που ζητούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ή
που κρίνει ο προμηθευτής ότι είναι χρήσιμη κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
χαρακτηριστικών. Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εφόσον
κρίνει απαραίτητο συμπληρωματικά στοιχεία ή να απορρίψει προσφορά που κρίνεται
αναξιόπιστη, ελλιπής ή είναι παραποιημένη.
25. Ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τα περιεχόμενα της προσφοράς.
Όλα τα ανωτέρω θα είναι στην Ελληνική Γλώσσα με επίσημη μετάφραση των αντίστοιχων
εγγράφων εκτός από τα τεχνικά έγγραφα τα οποία είναι δεκτά στην Αγγλική.

Οικονομική προσφορά
Στο κόστος θα συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε
λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού και Διαχείρισης
που αποτελείται από :
1. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου στο Δίκτυο Ύδρευσης
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2. Δίκτυο επικοινωνιών των παραπάνω σταθμών
3. Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου
4. Απαιτούμενο λογισμικό
5. Η δαπάνη προμήθειας, επίβλεψης εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του
προβλεπόμενου Υδραυλικού εξοπλισμού.
6. Η δαπάνη δοκιμών λειτουργίας του συστήματος, εκπαίδευσης, συντήρησης και
εγγυήσεως καλής λειτουργίας μετά την εγκατάσταση και τη δοκιμαστική λειτουργία.
7. Κάθε άλλη δαπάνη έστω και να δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για
την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός πλήρους συστήματος σύμφωνα με
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ειδικά και μόνο ο ΦΠΑ που βαρύνει την ΔΕΥΑΠ δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της
προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον στη συνολική αξία της προσφοράς.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες όπως
αυτοί χορηγούνται μαζί με τα τεύχη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

 Συγκεντρωτικό πίνακα με την προσφερόμενη τιμή ανά ΤΣΕ
 Ανάλυση δαπάνης των επιμέρους τεμαχίων ανά ΤΣΕ.
 Το συνολικό ποσό της προσφοράς στο οποίο περιλαμβάνονται και όλες οι νόμιμες
φορολογικές επιβαρύνσεις και κρατήσεις σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της ανάλυσης δαπανών και της κατ΄ αποκοπή
προσφοράς απορρίπτεται αυτή.
Η συνολική τιμή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα πρέπει να αναγράφεται
αριθμητικά και ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη
οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της ολογράφου γραφής καθιστά την
προσφορά απαράδεκτη. Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι γραμμένα σε
υπολογιστή ή γραφομηχανή. Προσφορά που δεν πληρεί τον όρο κρίνεται απαράδεκτη.
Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο
εκπρόσωπο των μελών της εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν μονογράψει και τα στοιχεία κατά
σελίδα. Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορούν να συμπληρωθούν ενώπιον τη επιτροπής
διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των προσφορών.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων πρέπει να χαρτοσημανθούν κατά τα νόμιμα, σύμφωνα
με τις οικείες διατάξεις. Τυχόν έλλειψη από χαρτόσημα και ένσημα μπορούν να επικολληθούν
κατά το άνοιγμα των προσφορών.
Απαγορεύεται η χρήση αντιγράφων, έστω και επίσημα θεωρημένων και επιβάλλεται
απαραίτητα η χρησιμοποίηση αυτούσιων εντύπων οικονομικής προσφοράς όπως αυτά
χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία.
Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου των
εντύπων οικονομικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
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2. Όλες οι εγγυήσεις απευθύνονται στον Κύριο του έργου, τη ΔΕΥΑ Πέλλας
3. Με την εγγυητική επιστολή − που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
4. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Κυρίου του Έργου και
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
5. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ.
β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά
μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν
καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών,
αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του
ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση
περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα
ακόλουθα:
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς
προμήθεια υλικά.
ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την
προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο
ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και
απευθύνεται
(2) ο αριθμός της διακήρυξης
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(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ημερομηνία έκδοσής της
(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν
να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη
ειδοποίηση του προμηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή.
6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, 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.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και
τα ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης,
κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα
υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε
η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των
λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από αυτά.
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση
γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά
ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για
την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
9. Εγγύηση καλής λειτουργίας.
α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την
έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την οριστική παραλαβή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3
και τα ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προμηθευμένα υλικά.
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο καλής
λειτουργίας πλέον δύο (2) μήνες.
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δ. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας επιστρέφονται μετά το πέρας του χρόνου καλής λειτουργίας
του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής λειτουργίας
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ( Δ.Σ ΔΕΥΑ
Πέλλας μετά από εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής).
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ΑΡΘΡΟ 16

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο σε διακόσιες σαράντα ημερολογιακές
(240) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
2. Η παράδοση - παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει τμηματικά στη Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Πέλλας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια
και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον
εξοπλισμό ή τμήμα του, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4. Η οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, με
βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
5. Σε περίπτωση που το παραδοτέο αποδειχθεί απορριπτέο ή παρουσιάζει αποκλίσεις από
τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, ο Ανάδοχος υπόκειται στις προβλεπόμενες από τη
Σύμβαση κυρώσεις.
6. Ο συμβατικός χρόνος καλής λειτουργίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
7. Κατά την περίοδο καλής λειτουργίας ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη με τρόπο και χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
διατηρεί το δικαίωμα :
α.

να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,

β.

να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, με
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης,

γ.

να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Στον προµηθευτή, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση,
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:
α. Το προς προμήθεια είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και
της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει, μέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης (το κείμενο της
οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη), προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής
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αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και η λήξη της ισχύος της πρέπει να είναι δύο (2) τουλάχιστον µήνες
µετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
3. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της σύµβασης.
4. Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος.
5. Το κείμενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
6. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης
που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
7. Η σύµβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον όσα
αναφέρονται παραπάνω, θεωρείται δε ότι εκτελέστηκε όταν :


Παρελήφθη οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το αντικείμενο της προμήθειας.



Έγινε η αποπληρωμή του συµβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.



Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα µέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 19 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου ( επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 11 της Συγγραφής Υποχρεώσεων .
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Αναθέτοντα Φορέα.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση
ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση.
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους
υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό είτε με διενέργεια
διαγωνισμού. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του αναθέτοντα φορέα ή
τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο
αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής
Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για
παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το
διαγωνισμό.
δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για
τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα
εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν
εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από
τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από
τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το
προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 20
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η προμήθεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενταγμένης Πράξης «Συστήματα
παρακολούθησης ποσότητας-ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Γιαννιτσών» στον Άξονα
Προτεραιότητας 7 – «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ» του
Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» υπ' αριθμ. 11674/2009 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση
υπ' αριθμ. 5363/2012 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και ο τίτλος της Πράξης
είναι "Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την
παρακολούθηση ποιότητας - ποσότητας πόσιμου νερού Δήμου Πέλλας".
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2 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), από Εθνικούς Πόρους κατά και από Ίδιους Πόρους.
3 Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) είναι: ΜΙS 217136 με κωδικός ΣΑΕΠ0088 και
κωδικός προσδιορισμού πράξης: 07.45.01.01
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο
8 της ΕΣΥ σε € (ΕΥΡΩ), και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωμής
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Κατά την πληρωμή, γίνεται παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν. 2198/94.
Σε κάθε είδους πληρωμή περιλαμβάνονται ανοιγμένα και τα εξής:
α.

Τα γενικά και ειδικά έξοδα και το όφελος του Ανάδοχου.

β.
Ο φόροι του Αναδόχου, οι εισφορές στα κάθε είδους ταμεία και κάθε είδους
προβλεπόμενες κρατήσεις.
γ.
Όλες οι επί μέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών
υποχρεώσεών του, δηλαδή μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν
υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και γενικά κάθε δαπάνη
μη ρητά κατονομαζόμενη.
δ.
Οι αμοιβές του κάθε είδους ειδικότητας απασχολούμενου βοηθητικού
προσωπικού, καθώς επίσης και κάθε είδους δαπάνη για χρήση ή προμήθεια
εξοπλισμού που θα πρέπει να διαθέσει ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των υπηρεσιών
του, είτε απασχολούνται και διατίθενται στην Υπηρεσία είτε στα γραφεία του
Ανάδοχου.
Τα παραστατικά του αναδόχου και τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά
στοιχεία του αναδόχου θα παραδίδονται στο φορέα υλοποίησης (δικαιούχο). Θα
εγγράφονται στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και στη συνέχεια τα
πρωτότυπα με ευθύνη του θ’ αποστέλλονται στον κύριο του έργου εγκαίρως, ώστε οι
εγγραφές στα βιβλία του να πραγματοποιούνται εντός των προβλεπόμενων από τη
νομοθεσία προθεσμιών. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται και η εγγραφή του έργου
στα πάγια του κυρίου του έργου. Προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι, ο φορέας
υλοποίησης (δικαιούχος) θα τηρεί (στο φάκελο του έργου) αντίγραφα όλων των
παραστατικών, των οποίων τα πρωτότυπα θα φυλάσσονται στον κύριο του έργου για
όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικοί κοινοτικοί κανονισμοί και η ελληνική νομοθεσία.
Για τον ίδιο σκοπό τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδει ο κύριος του έργου θ’
αποστέλλονται, σε φωτοαντίγραφα, στο φορέα υλοποίησης για την πληρότητα του
φακέλου που διατηρεί στο αρχείο του.
Ο ανάδοχος του έργου θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από το Κ.Β.Σ. φορολογικά
στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα του κυρίου του έργου.
Δε θα δοθεί προκαταβολή.

33

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1. Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού (περίληψη της παρούσας) ή
τυχόν επαναλήψεων του, βαραίνουν τον Ανάδοχο.
2. Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα σταλεί προς δημοσίευση, 52 τουλάχιστον ημέρες
πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Επιπροσθέτως θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, στον
τοπικό Τύπο του Δήμου Πέλλας, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία
εφημερίδες του Νομού, σύμφωνα με το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄).
3. Αντίγραφο της περίληψης κοινοποιείται στα σχετικά Επιμελητήρια και θα αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια της Τ.Υ. του
Δήμου Πέλλας

Παπαδόπουλος Λάζαρος
Ηλεκτρολόγος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αδαμίδου – Σαντίνι Λουτσία
Πολιτικός Μηχανικός με
βαθμό Α’

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. ………… απόφαση

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1/ Επιμελητήριο Γιαννιτσων
..............
2/ Εμπορικός Σύλλογος Γιαννιτσών
3/ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
Ξενίας 16 & Έβρου
115 28 Αθήνα
4/ Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7
106 31 Αθήνα
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5/ Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
Κάνιγγος 27
106 82 Αθήνα
6/ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 18
106 71 Αθήνα
7/Τ.Ε.Ε. Καραγιώργη Σερβίας 4
105 62 Αθήνα
8/ Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων
Ξενοφώντος 5
105 57 Αθήνα
9/ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στα Γιαννιτσά σήμερα, {ημέρα} {ημερομηνια} 2012…………………,
ο πρώτος των συμβαλλομένων
α.

κ.

Απόστολος

Ασλανίδης,

Πρόεδρος

της

ΔΕΥΑ

Πέλλας

εκπροσωπώντας με την ιδιότητά του αυτή τον κύριο του έργου -

,

ΔΕΥΑ

Πέλλας,
ο δεύτερος των συμβαλλομένων
β.

κ Γρηγόριος Στάμκος, Δήμαρχος Δήμου Πέλλας, εκπροσωπώντας με

την ιδιότητά του αυτή το φορέα υλοποίησης (δικαιούχος) -

Δήμος

Πέλλας,ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2286/95, του Π.Δ.
118/07, "Περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα και Ν.Π.Δ.Δ." κ.λπ. και
ο τρίτος των συμβαλλομένων
γ.

κ.

του/της

……………………………………,
…………………………..

Α.Φ.Μ.

νόμιμος

εκπρόσωπος

…………………..,

……………………

συμφώνησαν

και

συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:
1.

Ύστερα από την αρ. …/…/…-…-......... απόφαση της ΟΕ του Δήμου

Πέλλας, με την οποία κατακυρώθηκε, στο τρίτο των συμβαλλομένων, ο
ανοικτός διαγωνισµός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ», ο πρώτος και ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναθέτουν στο
τρίτο την προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, όπως αυτός αναλυτικά
περιγράφεται στα τεύχη της υπ’ αριθμ. ......./......... σχετικής διακήρυξης. Η
ανάθεση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης
διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής, και την προσφορά (τεχνική
και οικονομική) του αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας σύμβασης.
Συνολικό ποσό κατακύρωσης: ……………………….. €, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.


Τόπος παράδοσης των ανωτέρω ειδών ορίζονται οι κατά τόπους

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ για τις οποίες και προορίζεται κάθε ένα από τα προς
προμήθεια είδη.



Ο τρόπος παράδοσης προσδιορίζεται από την Συγγραφή Υποχρεώσεων

(άρθρο 8).



Η παράδοση των ανωτέρω ειδών ορίζεται σε Διακόσιες Σαράντα (240)

ημερολογιακές ημέρες το αργότερο από την υπογραφή του παρόντος,
σύμφωνα με την προσφορά του και σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του
ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.


Συνοπτικά το χρονοδιαγραμμα των εργασιών δίνεται:

Στάδιο
1

2

3



Χρόνος

Περιγραφή

1ος -3ος μήνας

Προμήθεια,
εγκατάσταση
και
θέση
σε
λειτουργία του Κεντρικού Σταθμού του
συστήματος και τουλάχιστον 3 Τοπικών
Σταθμών Ελέγχου στις αντίστοιχες θέσεις

4ος -7ος μήνας

Προμήθεια, εγκατάσταση των υπολοιπων ΤΣ ή
λοιπού εξοπλισμού, τη σύνδεση του στο
σύστημα, την διασύνδεση με τον υφιστάμενο
εξοπλισμό, την ολοκλήρωση όλων των
εργασιών που προβλέπονται στην υπ΄ όψη
θέση την αναγνώριση του από τον ΚΣ και τη
διαπίστωση αποστολής πληροφοριών και
λήψης και εκτέλεσης εντολών

8ος μήνας

Δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο αντισυμβαλλόμενος

κατέθεσε την υπ΄ αριθμ. ……………………………………………εγγυητική επιστολή της
Τράπεζας ………………………………………, υπερ του κυρίου του έργου

η οποία

περιέχει όλα τα στοιχεία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης για ποσό
των ΕΥΡΩ…………………………... Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι
….................... Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί αφου
αντιατασταθεί με την εγγύηση καλής λειτουργίας στον προμηθευτή μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού, εφόσον έχει γίνει
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής ( Δήμος
Πέλλας).


Για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης,

σύμφωνα με τους όρους αυτής και της διακήρυξης, επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες, κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη, απ΄ αυτά,
διαδικασία ( άρθρο 19 της Διακήρυξης) .


Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν

προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί η παρούσα σύμβαση να
τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.



Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να

ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους
σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα
λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.


Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου θα γίνει τμηματικά

σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων και το υπόλοιπο έως
το 100% του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή.


Οι πληρωμές θα γίνονται

βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των

νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Κατά την πληρωμή, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με
το Ν. 2198/94.


Τα παραστατικά του αναδόχου και τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ.

φορολογικά στοιχεία του αναδόχου θα παραδίδονται στο φορέα υλοποίησης
(δικαιούχο)- Δήμος Πέλλας. Θα εγγράφονται στο λογιστικό του σύστημα σε
λογαριασμούς τάξεως και στη συνέχεια τα πρωτότυπα με ευθύνη του θ’
αποστέλλονται στον κύριο του έργου (ΔΕΥΑ Πέλλας) εγκαίρως, ώστε οι
εγγραφές στα βιβλία του να πραγματοποιούνται εντός των προβλεπόμενων
από τη νομοθεσία προθεσμιών. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται και η
εγγραφή του έργου στα πάγια του κυρίου του έργου. Προκειμένου να
διευκολύνονται οι έλεγχοι, ο φορέας υλοποίησης (δικαιούχος) θα τηρεί (στο
φάκελο του έργου) αντίγραφα όλων των παραστατικών, των οποίων τα
πρωτότυπα θα φυλάσσονται στον κύριο του έργου για όσο χρόνο επιβάλλουν
οι σχετικοί κοινοτικοί κανονισμοί και η ελληνική νομοθεσία. Για τον ίδιο
σκοπό τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδει ο κύριος του έργου θ’
αποστέλλονται,

σε

φωτοαντίγραφα,

στο

φορέα

υλοποίησης

για

την

πληρότητα του φακέλου που διατηρεί στο αρχείο του. Ο ανάδοχος του έργου
θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από το Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια,
δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα του κυρίου του έργου.
Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, συντάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία,
αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε
Εξι {6} αντίγραφα όμοια.

Από αυτά, τα τέσσερα (4) κατατέθηκε στον εποπτεύον την εφαρμογή της
σύμβασης αυτής, Τμήμα προμηθειών του

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, το πέμπτο

κατατέθηκε στον Κύριο του Εργου – ΔΕΥΑ Πέλλας, το δε έκτο, παραλήφθηκε
από τον Προμηθευτή.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

Απόστολος Ασλανίδης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γρηγόριος Στάμκος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

