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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περίληψη: Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την ανάθεση της «Συντήρησης και
επισκευής ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού» του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 (φεκ11/1980/Α΄) « Περι εκτελέσεως έργων και προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03,(1909/Β/22.12.03) «Μέτρα και όροι για την
διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρησης»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α΄ ) περί « Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
4. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α'), «Κύρωση του Νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
5. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»
7. Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού µε το
άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α΄/21-11-2013).
8. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» & την τροποποίηση αυτού µε τον Ν. 4205/13, άρθ. 9, παρ.4β.
10. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
11. Toυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθµίσεις».
12. Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις »
13. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
14. Την αριθ. 3/11543/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, περί «Ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων,

των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσµων
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού».

Β) Τις αποφάσεις:
1. Την αριθ. 159/26.08.2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα και η διενέργεια της «Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-µηχανολογικών
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού» µε την διαδικασία του
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού.
2. Την αριθ. ………/…..........2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε η µελέτη, οι όροι διακήρυξης, η δαπάνη και διάθεση πιστώσεων ποσών .
.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για τη «Συντήρηση
και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού» »
του ∆ήµου ∆ιονύσου µε προϋπολογισµό 90.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού της υπ’αριθ. 23/2015 µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και
στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού
2. H 23/2015 µελέτη
3. Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού (CPV είδους 45259000-7) είναι ως εξής :

α/α

Είδος

Ποσότητα

Τιµή Μονάδος (€)

Σύνολο (€)

1

Ηλεκτροµηχανολογικά
και Σωληνουργικά Υλικά

1 τεµάχιο

41.075,23

41.075,23

2

Εργασία Εργάτη

55 ώρες

14

770

3

Εργασία Βοηθού

675 ώρες

16

10.800

4

Εργασία Τεχνίτη

675 ώρες

21

14.175

5

Γερανός 5 t

16 ηµέρες

170

2.720

6

Γερανός άνω των 5 t

6 ηµέρες

230

1.380

7

Φορτηγό Αυτοκίνητο 1 t

90 ηµέρες

25

2.250

Σύνολο

73.170,73

ΦΠΑ 23%

16.829,27

Γενικό Σύνολο

90.000,00

Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης: ενενήντα χιλιάδες ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα καλυφτεί από ιδίου πόρους του ∆ήµου βαρύνοντας τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του
έτους 2015 και για ποσό 30.000,00€ και συγκεκριµένα τους κατωτέρω κωδικούς εξόδων :
Κ.Α.
25.6262.0005
25.6262.0006
25.6262.0007

Περιγραφή Κ.Α.
Πιστώσεις (€)
Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαµενών
22.000,00
Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαµενών και αγωγών ύδρευσης 3.000,00
Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης
5.000.00

και οι 60.000,00€ θα βαρύνουν αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού ο.ε. 2016

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Α.Φ.Μ. 997690910 ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ.Λ.Μαραθώνος 29 &Αθ. ∆ιάκου, Άγιος Στέφανος
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213.2030613 – 213.2030600
ΦΑΞ: 2132030630
e-mail: moira@dionysos.gr

4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ
…./…/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

…../…../2015

…../…../2015
και ώρα
15:00 µ.µ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) »
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Γραφείο
Προµηθειών (κ. Χρυσαφογεώργη Μαρία ) οδός Λ.Λ.Μαραθώνος 29 &Αθ. ∆ιάκου, Άγιος Στέφανος
και στα τηλέφωνα 213.2030613 – 213.2030600 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλλουν προσφορά.
5.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής :
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται
µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον
αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών
•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα
IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος.

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης
λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού (διακήρυξη):
Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη για το θέµα αυτό (π.χ. προθεσµίες),
πρέπει να αναφερθούν και τα εξής: αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινήσεων
υποβάλλονται µόνο από εγγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους.
Τα αιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου (pdf),
µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Σε
περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και δέκα (10) ηµέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο δεν εξετάζονται.
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» ,
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να
φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω
δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος.
6.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής:
Α) Για τους έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε
αποκλεισµό του συµµετέχοντος ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα
έχουν εκδοθεί το πολύ (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε εξαρτηµένη σχέση
εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους
στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος,
θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε
απασχολούµενος στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και
όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση
µε την εταιρεία.
Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην
οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι
στην επιχείρηση.

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και
τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα
οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νοµικού προσώπου.
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και
της 23/2015 µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων
και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου
1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
(ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν.
2331/1995 ).
ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
Συγκεκριµένα:
Για τα φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Για τα νοµικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας.
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α..
- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.
- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε
σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα.

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές
& ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα.
- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
10. Υπεύθυνη δήλωση ή κατάσταση ΙΚΑ µε το προσωπικό της ειδικότητας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτου
που απασχολεί
11. Αντίγραφα των αδειών εγκαταστάτου που κατέχει το ανωτέρω προσωπικό
12. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι κατά τα τελευταία έξι (6) έτη διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία,
τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε παρόµοιες εργασίες συντήρησης και συγκεκριµένα στην επισκευή –
συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού ΟΤΑ ή
εταιριών ύδρευσης.

Β) Για τους αλλοδαπούς:
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (7) της
παραγράφου Α.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης.
4. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του
οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.
5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.
6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και
τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.
Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ηµεδαπό ή
αλλοδαπό Ν.Π.
∆. Για τους συνεταιρισµούς:
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες:
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες
µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε
φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
ε. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν
προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
ΓΕΝΙΚΑ
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα
της επιχείρησης και να υπογράφονται
 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή
 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωµένα
από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο
ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις
αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης,
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του ν.1599/1986, όσον
αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα
την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα
κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα
επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού
του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών .
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο
προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο
στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφερόµενου
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή
είναι ελλείπει, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν.
2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι
1.463,41 Ευρώ.
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
- Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα
ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο ∆ιονύσου, τον αριθµό της
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ
του οποίου εκδίδεται.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.
- Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία,
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης .
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση των υπηρεσιών, υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε
επί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας µε τον φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.

-

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ.
Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).
8.2 Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό
χαρακτήρα
8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο
περιλαµβάνονται :
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας
διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα
(Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους
φορείς .
Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
οικονοµικού φορέα .
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος στην οποία καταχωρείται το σύνολο της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ . Στην συνέχεια, το σύστηµα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και
του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής
προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3)
δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που

προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για την αντίστοιχη
υπηρεσία.

Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από
τη ∆ιακήρυξη) 12% για την εργασία εργάτη. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς
του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 770,00 - (770,00 x 0,12)=677,600€
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, δηλαδή και
έντυπη προσφορά , σε µορφή pdf.
Εάν µεταξύ των τιµών προσφοράς που θα δοθούν στο Σύστηµα και των τιµών που προκύπτουν από την
εφαρµογή της δοθείσας έντυπης οικονοµικής προσφοράς έκπτωσης , υπάρχει απόκλιση , τότε θα
λαµβάνεται υπόψη η τιµή που έχει δοθεί ηλεκτρονικά στο Σύστηµα.
Τιµές:
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ . Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε ρήτρα , θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης),
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.3 Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά µε την έκδοση
εντάλµατος από την Οικονοµική Υπηρεσία µετά την οριστική παραλαβή και την σύνταξη της σχετικής
βεβαίωσης από την αρµόδια επιτροπή , αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η αναγκαία νόµιµη διοικητική
διαδικασία και οι προβλεπόµενοι έλεγχοι. Ο ανάδοχός κατά την πληρωµή του υπόκειται στις
προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις.

8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω
των 15 ετών.

8.5 Επισηµάνσεις
• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από
την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
•
•
•
•

•

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα
µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης
των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά τους να καταθέσουν συνολικό µέσο ποσοστό έκπτωσης για
την προµήθεια του κάθε πιθανού ανταλλακτικού που µπορεί να απαιτηθεί κατά την επισκευή και
συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια πόσιµου νερού του ∆ήµου, η
οποία θα αφορά στις τιµές καταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών αυτών από τις αντιπροσωπείες των
εργοστασίων παραγωγής τους στη χώρα µας.
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών εργατοώρας και χρήσης εξοπλισµού
του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.
Η ανακήρυξη µειοδότη προκύπτει ύστερα από υπολογισµό της συνολικά χαµηλότερης τιµής µε εφαρµογή
στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης των προσφερόµενων, κατά τα ανωτέρω,
εκπτώσεων.

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή
περισσότερα δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο προµηθευτή.
Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δε προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται , ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η οποία διατηρεί το δικαίωµα
περί κατακύρωσης ή µη.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 20 του Π.∆. 28/80 µέσω του συστήµατος και συγκεκριµένα µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από
την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού συµφωνά µε όσα
ορίζονται ανωτέρω.
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού , η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το
πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Οικονοµικής Επιτροπή, η οποία εγκρίνει το
αποτέλεσµα και προβαίνει στην κατακύρωση.
Αν υποβληθούν ενστάσεις , η Ε.∆. συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει (µαζί µε τις
ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται)στην
Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία εγκρίνει το αποτέλεσµα
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆. 28/80σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
αρ 238, του Ν.3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του αρ. 227 του ιδίου νόµου.
Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις- προσφυγές ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από την κείµενη νοµοθεσία και την περίπτωση β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν4155/2013
συµπληρώνοντας της ειδική φόρµα του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή
αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης
αναθέτουσας αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνουν στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/ προσφυγών
• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού συντάσσουν και υπογράφουν τα
κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών
• Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγήςένστασης τους..

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του αποτελέσµατος
του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, να προσκοµίσει και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού του
φορέα.
Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την
προσφορά του ανάδοχου που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων
που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Τις παρεχόµενες υπηρεσίες
- Την συµφωνηθείσα τιµή.

-

Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρσιών.
Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή.
Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
Τον τρόπο παραλαβής.
Τον τρόπο πληρωµής.
Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.
Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
Τις προβλεπόµενες ρήτρες.

Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του
αναδόχου και τον νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα
Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν
προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις
που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες
διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων
για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 14Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν
προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 15ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης θα έχει ισχύει για 12 µήνες από την ηµέρα της υπογραφής του σχετικού
συµφωνητικού ή την λήξη του συµβατικού αντικειµένου.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τον προϋπολογισµό και στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος δεν
δικαιούται να προβάλλει οποιεσδήποτε απαιτήσεις.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στις εφηµερίδες
ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ,ΕΒ∆ΟΜΗ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ .
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και
συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.dionysos.gr
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις και τυχόν επαναλήψεις αυτών θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ

….- 10-2015

Η Αντιδήµαρχος

Στέλλα – Σοφία Μαγγίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2015

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου ο ∆ήµος να αναθέσει τη συντήρηση και επισκευή,
µε την αναγκαία προµήθεια υλικών, των όποιων ηλεκτροµηχανολογικών βλαβών, π.χ. πίνακες,
αντλίες, αυτοµατισµοί, σωληνουργικά, κλπ., παρουσιάζονται στα αντλιοστάσια και στις δεξαµενές
πόσιµου νερού του ∆ήµου.
Οι σχετικές εγκαταστάσεις είναι οι παρακάτω:
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου: Ποντίων, Αγίου ∆ηµητρίου, Ευξείνου
Πόντου, Γκούριζας.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης: Σουλίου, Λυκαβητού, Μακεδονοµάχων,
Ναυαρίνου.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας: Αγίας Σωτήρας, Γηπέδου, Ιππικού Οµίλου,
Παπανικολή & Μεγ. Αλεξάνδρου.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης: Αγίων Πάντων, Λεωφόρου ∆ιονύσου.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς: Γρ. Λαµπράκη, Πλατείας Σεµέλης.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου: Ασκληπιού, ∆εξαµενής.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου: Ραπεντώσας, Λ. Αθηνών, ∆εξαµενές (τέρµα
Κωνσταντινουπόλεως).
Πλέον των ανωτέρω, αντλιοστάσια υπάρχουν ακόµη σε κάποια σηµεία του δικτύου της ∆.Ε.
∆ιονύσου για την προώθηση του νερού σε υψηλότερες θέσεις, όπως π.χ. στην οδό Καρκαβίτσα
και Καβάφη, στην οδό Μεθώνης και Παλαµά, και στην οδό Θεµιστοκλέους στην περιοχή της
Αναγέννησης, ενώ στην οδό Σάµου στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης υπάρχει εγκατάσταση
φλοτεροβάνας.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ
(90.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
Η ανάθεση θα έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους και θα δύναται να παραταθεί µέχρι τη λήξη του
συµβατικού αντικειµένου.
Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 159 / 2015 Α∆Σ.
Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον
προϋπολογισµό της µελέτης.
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Παναγιώτης Αγγελίδης
Υδραυλικός
Προϊσταµένος Υπηρεσίας Ύδρευσης

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστ. ∆νσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη καλύπτει τη συντήρηση και την επισκευή κάθε είδους ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού στα αντλιοστάσια του ∆ήµου, δηλαδή αντλητικά συγκροτήµατα (ηλεκτροκινητήρας και
αντλία), ηλεκτρικούς πίνακες και συνδέσεις, αυτοµατισµούς λειτουργίας και επικοινωνίας, καθώς
επίσης το σωληνουργικό δίκτυο (σωλήνες, φλάντζες, βάνες, αντεπίστροφα, µειωτές, κλπ).
Επειδή η ποικολοµορφία του εξοπλισµού των αντλιοστασίων του ∆ήµου είναι πολύ µεγάλη, τόσο
ως προς το είδος (υποβρύχια, τύπου booster, πιεστικά, κλπ.) και τη δυναµικότητα των αντλητικών
συγκροτηµάτων, όσο και τις διαστάσεις του σωληνουργικού δικτύου και του λοιπού εξοπλισµού
(πίνακες, αυτοµατισµοί, κλπ), αλλά και η χρήση που γίνεται είναι διαρκής και εντατική, δεν µπορεί
να γίνει εκ των προτέρων πρόβλεψη για τον εξοπλισµό που θα απαιτηθεί να επισκευαστεί ή να
αντικατασταθεί µε καινούργιο σε περίπτωση βλάβης.
Η πιο συνηθισµένη εργασία συντήρησης – επισκευής που προκύπτει, αφορά στην επισκευή
καµένου αντλητικού συγκροτήµατος ή πίνακα, για τα οποία πρέπει να γίνει αντικατάσταση του
ηλεκτροκινητήρα µε καινούργιο, επισκευή της αντλίας ή/και αντικατάσταση εξαρτηµάτων του
ηλεκτρικού πίνακα (θερµικά, ρελέ, κλπ).
Η παραπάνω εργασία και επισκευή είναι ενδεικτική και δεν αποκλείεται σε καµία περίπτωση
κάποια άλλη σχετική εργασία ή επισκευή που τυχόν θα απαιτούνταν και η οποία δεν είναι δυνατόν
να προβλεφθεί.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Είδος

Ποσότητα

Τιµή Μονάδος (€)

Σύνολο (€)

1

Ηλεκτροµηχανολογικά
και Σωληνουργικά Υλικά

1 τεµάχιο

41.075,23

41.075,23

2

Εργασία Εργάτη

55 ώρες

14

770

3

Εργασία Βοηθού

675 ώρες

16

10.800

4

Εργασία Τεχνίτη

675 ώρες

21

14.175

5

Γερανός 5 t

16 ηµέρες

170

2.720

6

Γερανός άνω των 5 t

6 ηµέρες

230

1.380

7

Φορτηγό Αυτοκίνητο 1 t

90 ηµέρες

25

2.250

Σύνολο

73.170,73

ΦΠΑ 23%

16.829,27

Γενικό Σύνολο

90.000,00

Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης: ενενήντα χιλιάδες ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά τους να καταθέσουν συνολικό µέσο ποσοστό
έκπτωσης για την προµήθεια του κάθε πιθανού ανταλλακτικού που µπορεί να απαιτηθεί κατά την
επισκευή και συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια πόσιµου
νερού του ∆ήµου, η οποία θα αφορά στις τιµές καταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών αυτών
από τις αντιπροσωπείες των εργοστασίων παραγωγής τους στη χώρα µας.
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών εργατοώρας και χρήσης
εξοπλισµού του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.
Η ανακήρυξη µειοδότη προκύπτει ύστερα από υπολογισµό της συνολικά χαµηλότερης τιµής µε
εφαρµογή στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης των
προσφερόµενων, κατά τα ανωτέρω, εκπτώσεων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείµενο
Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες συντήρησης και επισκευής βλαβών όλων των αντλιοστασίων
πόσιµου νερού του ∆ήµου καθώς επίσης στην προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες ∆ιατάξεις
o
o
o

Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006),
Π∆ 28/80, και
Ν.4281/2014.

Άρθρο 3ο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Ο ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού
• πιστοποιητικό εγγραφής σε εµπορικό / βιοµηχανικό επιµελητήριο σε κατηγορία σχετική µε την
παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών,
• υπεύθυνη δήλωση ή κατάσταση ΙΚΑ µε το προσωπικό της ειδικότητας ηλεκτρολόγου
εγκαταστάτου που απασχολεί,
• αντίγραφα των αδειών εγκαταστάτου που κατέχει το ανωτέρω προσωπικό.
Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι κατά τα
τελευταία έξι (6) έτη διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε παρόµοιες
εργασίες συντήρησης και συγκεκριµένα στην επισκευή – συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού ΟΤΑ ή εταιριών ύδρευσης.
Άρθρο 4ο Υποχρεώσεις Αναδόχου
Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται µε άριστο τρόπο και σύµφωνα
µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το
οποίο πρέπει να απασχολείται νόµιµα αµειβόµενο και ασφαλισµένο, να έχει εµπειρία στις
εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόµιµες άδειες και διπλώµατα που
απαιτούνται.
Ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει µέριµνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του
προσωπικού και την ασφάλεια των µηχανηµάτων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κινητό συνεργείο το οποίο θα είναι στελεχωµένο πάντοτε µε
ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και θα τελεί σε κατάσταση ετοιµότητας 24 ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες
την εβδοµάδα, και θα µεταβαίνει επί τόπου της βλάβης, στα αντλιοστάσια του ∆ήµου ∆ιονύσου,
εντός έξι (6), το πολύ, ωρών από την ειδοποίηση που θα λαµβάνει από προσωπικό του ∆ήµου το
οποίο θα του υποδειχθεί.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει στην άµεση αποκατάσταση της βλάβης.
Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα καθορίζεται σε συνεργασία µε την Υπηρεσία
Ύδρευσης οι άµεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Όλα τα σωληνουργικά υλικά υλικά που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος, θα είναι κατάλληλα και
πιστοποιηµένα για ύδρευση, καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται
από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον.
Επίσης, όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά είδη (αντλητικά, αυτοµατισµοί, κλπ) θα είναι γνήσια του
οίκου κατασκευής τους, καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από
εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον.
Όλα τα ανωτέρω υλικά και είδη πριν χρησιµοποιηθούν στα αντλιοστάσια του ∆ήµου θα
εγκρίνονται από την Υπηρεσία Ύδρευσης και ο ανάδοχος θα προσκοµίζει όσα πιστοποιητικά και
δικαιολογητικά καταλληλότητας και ποιότητας απαιτούνται (ISO, CE).
Ο ανάδοχος την ίδια ή την εποµένη ηµέρα από την ειδοποίηση που έλαβε για κάποια συντήρηση
ή βλάβη, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ήµο «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης
Ηλεκτροµηχανολογικής Εγκατάστασης Αντλιοστασίου» το οποίο θα περιλαµβάνει τα εξής
στοιχεία:
• την αιτία που προκάλεσε την βλάβη και αναλυτική περιγραφή της βλάβης,
• την αναγκαία συντήρηση – αποκατάσταση µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά, των οποίων η
επιλογή πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία Ύδρευσης,
• τιµοκαταλόγους των ανωτέρω απαραίτητων υλικών/ανταλλακτικών µε την τιµή που αυτά
έχουν στον επίσηµο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή στην Ελλάδα και την τελική τιµή,
υπολογίζοντας την προσφερόµενη δική του έκπτωση,
• ανάλυση των απαιτούµενων εργοτοωρών ανά ειδικότητα για την αναγκαία συντήρηση –
επισκευή, και του απαιτούµενου εξοπλισµού.
Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία Ύδρευσης για έλεγχο και έγκριση.
Αφού λάβει την έγκριση, ο ανάδοχος προχωρά στην προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών
και κατόπιν επισκευάζει άµεσα τη βλάβη εντός δύο (2) ηµερών το αργότερο, εκτός εάν
αποδεδειγµένα απαιτείται περισσότερο, οπότε ο ανάδοχος θα πρέπει να το αιτηθεί εγγράφως και
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Άρθρο 5ο Λοιπά Στοιχεία
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον
προϋπολογισµό της µελέτης.
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