ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ
ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ
ΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α)
ΑΤΑ:

12-07-2021

Αριθμ. Πρωη.:

1595

Διακήρυξη Προμήθειασ:
«Προμήθεια Τλικϊν Υδρευςησ ζτουσ 2021»
με Ανοικτή Διαδικαςία με εκτιμϊμενη αξία
43.400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ANAΘΕΣΩΝ ΥΟΡΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ
ΑΡΣΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Α)
Βασ. Πύρρου 17
Σ.Κ. 47132 ΑΡΣΑ

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟ CPV

ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΦΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ του
άρθρου 117 του Ν.4412/2016
«Προμήθεια Τλικών Τδρευσης έτους 2021»
44163000-0

ΚΩΔΙΚΟΙ

64.08.092 , 64.08.692 , 64.08.792 , 64.08.892 ,
64.08.992

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

35.000,00 χωρίς ΥΠΑ

ΠΗΓΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Ίδιοι πόροι της Δ.Ε.Τ.Α.Α

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ

23/07/2021

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ

φραγισμένες Προσφορές

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ
ΑΡΣΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Α)
Βασ. Πύρρου 17
Σ.Κ. 47132 ΑΡΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

23/07/2021
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ
ΑΡΣΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Α)
Βασ. Πύρρου 17
Σ.Κ. 47132 ΑΡΣΑ
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΙΕΤΗ

https://diavgeia.gov.gr
http://www.eprocurement.gov.gr,

https://www.deya-artas.gr
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Εγγυητική συμμετοχής σε συνοπτικό
διαγωνισμό δεν απαιτείται

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΩΝ /ΠΟΟΣΗΣΑ/ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ

1.400,00 €
Εξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Nικόλαος Σριανταφυλλάκης
Σηλ. 26810-70140
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1.

ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ ΚΑ Ι ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνληνο Φνξέα
Επωνυμία

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ
ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ
ΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α)
ΒΑΣΙΛ. ΡΥΟΥ 17

Ρόλθ

ΑΤΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

47132

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τθλζφωνο

26810-70140

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

deyaa2@otenet.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Νικόλαοσ Τριανταφυλλάκθσ

Ρροιςταμζνθ Αρχι:

Το Δ.Σ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Α

Είδοσ Αναθζτοντοσ Φορζα
Ανακζτων Φορζασ είναι θ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α).
Κφρια δραςτηριότητα Αναθζτοντοσ φορζα.
Θ κφρια δραςτθριότθτα του Ανακζτοντοσ Φορζα είναι θ ΥΔΕΥΣΘ – ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘ – ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ .
Δημοςίευςη
α) Θ παροφςα Διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςτο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/
«Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων» δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν
διενζργειά του και κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ ΔΕΥΑΑ.
Θ παροφςα Διακιρυξθ και τα τεφχθ τθσ μελζτθσ τθσ προμικειασ κα αναρτθκοφν ςτον ιςότοπο τθσ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α.Α http://www.deya-artas.gr.
Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε μία θμεριςια τοπικι εφθμερίδα.
Σε κάκε περίπτωςθ θ παραλαβι και ςυμπλιρωςθ του εντφπου Οικονομικήσ Προςφοράσ από τθν
Τεχνικι Υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Α , είναι σποτρεωηική για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό.
β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον Ανακζτοντα Φορζα ςτα προαναφερκζντα
ςτοιχεία επικοινωνίασ.

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο – Πξνϋπνινγηζκόο – Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο
υνοπτικόσ πίνακασ τόπου και χρόνου διενζργειασ διαγωνιςμοφ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΡΣΑ
(Δ.Ε.Τ.Α.Α)
ΒΑ. ΠΤΡΡΟΤ 17

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΕΤΦΩΝ
21 Ιουλίου 2021
ΗΜΕΡΑ Σετάρτη
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ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΡΣΑ
(Δ.Ε.Τ.Α.Α)
ΒΑ. ΠΤΡΡΟΤ 17
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
23 Ιουλίου 2021
ΗΜΕΡΑ Παρασκευή

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) και
ειδικά τισ διατάξεισ του βιβλίου ΙΙ (Αρκρα 222-328).
Προυπολογιςμόσ
Θ δαπάνθ για τθν προμικεια ζχει προχπολογιςτεί ςτο ποςό των τριάντα πζντε χιλιάδων ευρϊ
(35.000,00 €), πλζον Φ.Ρ.Α 24% ιτοι ςυνολικά ςτο ποςό των ςαράντα τριϊν χιλιάδων τετρακοςίων
ευρϊ (43.400,00 €).
Χρηματοδότηςη τησ προμήθειασ
Θ χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Α και θ ςχετικι δαπάνθ κα
βαρφνει τισ πιςτϊςεισ των Κ.Α. 64.08.092, 64.08.692, 64.08.792, 64.08.892 και 64.08.992 του
προχπολογιςμοφ τθσ ΔΕΥΑΑ, ζτουσ 2021.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «Προμήθεια υλικϊν δικτφου φδρευςησ ζτουσ 2021 » , προκειμζνου
να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α Άρτασ , για το ζτοσ 2021, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν
εγκεκριμζνθ μελζτθ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, ςυνολικισ
προχπολογιςκείςασ αξίασ : τριάντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (35.000,00 € πλζον ΦΡΑ 24%. ).
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ προμικειασ , δίδεται ςτθν
Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Κριηήριο καηακύρωζης:
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ , που κα δοκεί για το
ςφνολο του Ρροχπολογιςμοφ, εφόςον τα προςφερόμενα πληρούν ηις ηετνικές προδιαγραθές και ηοσς
όροσς ηοσ παρόνηος διαγωνιζμού.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή
ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)3, "Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ" και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7
τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,
 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,
 τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»,
 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ
και το ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω,
 Το πρωτογενζσ αίτθμα που καταχϊρθςε θ ΔΕΥΑΑ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων, για τθν εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ, ζλαβε Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου
(ΑΔΑΜ) «21REQ008765809».
 Το εγκεκριμζνο αίτθμα που καταχϊρθςε θ ΔΕΥΑΑ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων, για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ζλαβε Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου
(ΑΔΑΜ) «21 REQ008770284», ωσ ανάληψη υποχρζωςησ 1361/2021 .
 Τθν με αρικμ 2/2021 και ΑΔΑ: ΨΡΙΟΟΡΓΚ-ΔΚΠ Απόφαςθ του Δ.Σ τθσ ΔΕΥΑΑ περί Συγκρότθςθσ
τριμελοφσ Επιτροπισ Υπαλλιλων μετά των αναπλθρωματικϊν αυτϊν για τθ διενζργεια και
αξιολόγθςθ διαγωνιςμϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν
 Τθν με αρικμ. 3/2021 και ΑΔΑ: ΩΔΣΣΟΡΓΚ-ΓΒΨ Απόφαςθ του Δ.Σ τθσ ΔΕΥΑΑ περί ςυγκρότθςθσ
τριμελοφσ Επιτροπισ Υπαλλιλων μετά των αναπλθρωματικϊν αυτϊν για τθν εξζταςθ των
ενςτάςεων για το ζτοσ 2021.
 Τθν υπ’ αρικμ. 95/2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΔΕΥΑΑ ςχετικά με τον τρόπο
εκτζλεςθσ του διαγωνιςμοφ και τθν ζγκριςθ των ςυνταςςόμενων τευχϊν .
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ / παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό ορίηεται θ
23/07/2021
Ϊρα ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 10:00 πμ
Ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 10:30 π.μ
Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ των προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτα γραφεία τθσ ΔΕΥΑΑ, οδόσ Βας. Ρφρρου 17, ςτθν Άρτα , ενϊπιον τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ, κα επαναλθφκεί τθν επόμενθ εβδομάδα τθν ίδια
θμζρα και ϊρα.

1.6 Υξόλνο έλαξμεο – Παξαιαβή ζηνηρείσλ δηαγσληζκνύ - Γεκνζίεπζε
Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ νοείται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ
τθσ διακιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ από τα γραφεία τθσ ΔΕΥΑΑ,
οδόσ Βας. Ρφρρου 17 – Τ.Κ 47132 – Άρτα, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, το αργότερο δφο (2)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Εναλλακτικά μποροφν νά ηθτιςουν τθν αποςτολι τουσ μζςω εταιρείασ ταχυμεταφοράσ τθσ επιλογισ
τουσ , επιβαρυνόμενοι το κόςτοσ αποςτολισ , με αίτθςθ, που κα πρζπει να περιζλκει ςτθ ΔΕΥΑΑ το
αργότερο δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Θ ΔΕΥΑΑ οφείλει να τα αποςτείλει εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ, χωρίσ να ζχει καμία ευκφνθ
για τυχόν κακυςτεριςεισ ςτθν παραλαβι.
Σθμειϊνεται ότι ςε κάκε διαγωνιηόμενο χορθγείται μία μόνο πλιρθσ ςειρά τευχϊν.
Θ εμπρόκεςμθ παραλαβι ι θ αίτθςθ αποςτολισ τθσ ςειράσ τευχϊν επ’ ονόματί του, αποτελεί
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό.
Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ για κζματα τθσ προμικειασ, κα παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τον κο Νικόλαο Τριανταφυλλάκθ , (τθλ 26810-70140, e-mail:
deyaa2@otenet.gr), κατόπιν γραπτοφ ερωτιματοσ, χωρίσ να μπορεί κανζνασ προςφζρων ςε
οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του ανακζτοντοσ φορζα.
Τα ςχετικά αιτιματα, μποροφν να υποβλθκοφν μζχρι και τθν 4θ εργάςιμθ θμζρα, προ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν.
Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων, που υποβάλλονται μετζπειτα τθσ ανωτζρω
θμερομθνίασ , κεωροφνται εκπρόκεςμα και δεν κα εξετάηονται.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) και ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) : http://www.deya-artas.gr
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ,ςε μία θμεριςια τοπικι εφθμερίδα.
Θ παροφςα Διακιρυξθ εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 95/2021 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
ΔΕΥΑΑ.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
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ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) κα λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

1.8 Σξόπνο ππνβνιήο – Παξαιαβή πξνζθνξώλ
1. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό τθσ προμικειασ, πρζπει να υποβάλλουν,
προςφορά, εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτο Άρκρο 1.5 τθσ παροφςθσ.
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται , είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ,
είτε (β) με ταχυδρομικι αποςτολι ςτο πρωτόκολλο τθσ ΔΕΥΑΑ, είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο
πρωτόκολλο τθσ ΔΕΥΑΑ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι
φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ΔΕΥΑΑ, το
αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ που ορίηεται. Ο ανακζτων φορζασ δεν
φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν, που αποςτζλλονται
ταχυδρομικά, οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα
εκπρόκεςμα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν ο ανακζτων φορζασ ειδοποιθκεί
εγκαίρωσ.
2. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθ ΔΕΥΑΑ με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ, που κακορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τθν
αποςφράγιςθ.
3. Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν, που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ, τριάντα (30) λεπτά τθσ ϊρασ πριν από τθν
ϊρα λιξθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά το χρόνο λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει
εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι, λόγω του πλικουσ των προςελκόντων
ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον πρόεδρο
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά ι αίτθςθ ςυμμετοχισ.
4. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ ι ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ , τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ να
αποςφραγιςκοφν.
5. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι ςε
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
6. Θ υποβολι προςφοράσ από ζνα μόνο οικονομικό φορζα δεν αποτελεί κϊλυμα για τθν εξζλιξθ τθσ
διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
8. Κανζνασ δεν μπορεί να εκπροςωπεί ςτθ δθμοπραςία, περιςςότερεσ από μία εταιρείεσ.
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1.9 Υξόλνο θαη ηξόπνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ
Το χρονικό διάςτθμα τθσ προμικειασ κα είναι από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ζωσ τθν 31-12-2021. Σε
περίπτωςθ, που θ ανωτζρω πίςτωςθ δεν εξαντλθκεί μζχρι 31-12-2021, το υπόλοιπο κα βαρφνει τουσ
αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ τθσ ΔΕΥΑΑ του ζτουσ 2022. Θ παράταςθ δεν μπορεί να
υπερβεί τθν 28-2-2022. Σε περίπτωςθ που αναδειχκεί ανάδοχοσ νωρίτερα και υπογραφεί θ ςφμβαςθ
για τθν αντίςτοιχθ προμικεια του ζτουσ 2021, τότε θ παράταςθ κα ιςχφει μζχρι τθν θμερομθνία αυτι.
Ουδεμία περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ ΔΕΥΑΑ ςυνεπάγεται για το διάςτθμα αυτό.
Θ προμικεια κα γίνεται τμθματικά με δελτία παραγγελίασ τθσ ΔΕΥΑ ΑΤΑΣ προσ τον προμθκευτι κακ’
όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Θ παραγγελία μπορεί να γίνεται
μζςω εγγράφου, ι ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ μζςω τθλεφϊνου.
Σε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, όπου απαιτείται θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι άλλων καταςτάςεων του
δικτφου φδρευςθσ και επειδι θ ΔΕΥΑ ΑΤΑΣ δεν διακζτει αποκθκευτικό χϊρο ικανό να αποκθκεφςει
μεγάλεσ ποςότθτεσ υλικϊν, ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τα υλικά ςτον χϊρο των ςυνεργείων τθσ
ΔΕΥΑ ΑΤΑΣ εντόσ 3 ωρϊν, από τθν ςχετικι παραγγελία.
Για το λόγο αυτό ο ςυμμετζχων (υποψιφιοσ προμθκευτισ) κα προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ, ότι κα
ζχει τα αναφερόμενα ςτθ μελζτθ είδθ ετοιμοπαράδοτα ςτθν ζδρα του και ότι κα τα παραδίδει
απευκείασ ςτον χϊρο των ςυνεργείων τθσ ΔΕΥΑ ΑΤΑΣ χωρίσ τθν διαμεςολάβθςθ Τρίτων, επί ποινι
αποκλειςμοφ.
Επίςθσ ο ςυμμετζχων (υποψιφιοσ προμθκευτισ), κα προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ, με τθν οποία κα
αποδεικνφει τον τρόπο για τθν δυνατότθτα παράδοςθσ των υλικϊν εντόσ 3 ωρϊν επί ποινι
αποκλειςμοφ.
Θ ΔΕΥΑΑ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοςιτων, που αναφζρονται ςτθ μελζτθ,
χωρίσ να προκφπτει εξ’ αυτοφ του λόγου καμία αξίωςθ από πλευράσ αναδόχου.

1.10 Δγγπήζεηο
Α. Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ δεν απαιτείται.
Β. Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ
α) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
β) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.
γ) Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ και φςτερα
από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
Καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε
απαίτθςθ του ανακζτοντοσ φορζα ζναντι του αναδόχου.
Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
δ) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ που κα κατακζςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ , κα ζχει
ιςχφ μζχρι τθν 31-3-2022.
ε) Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ περί Δθμοςίων
Συμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό.
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.
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Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται
μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
ςτ) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα απευκφνεται προσ τθ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ
ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) και κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:








τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
τον εκδότθ,
τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ,
τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
τουσ όρουσ ότι:
- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και
- ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.




τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ ΔΕΥΑΑ.
Εάν ο προμθκευτισ δεν παρουςιαςτεί για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ταςςόμενθ προκεςμία ,
ι δεν προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ , κθρφςςεται ζκπτωτοσ.

2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα :
H με αρικ. πρωτοκ. 1596/12-07-2021 Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν
εφθμερίδα ΜΑΧΘΤΘΣ.
Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα , που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ .
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ)
Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
2.1.2 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53
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του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ
χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τον Ανακζτοντα Φορζα, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα μεμονωμζνα ι μζλθ
ενϊςεων, που καλφπτουν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 255 του Ν. 4412/2016.
Θ κατάκεςθ των προςφορϊν γίνεται ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου:




Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ ατομικισ επιχείρθςθσ , από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο,
Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ο.Ε ι Ε.Ε , από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ ι από
εξουςιοδοτθμζνο ομόρρυκμο εταίρο τθσ επιχείρθςθσ,
Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Α.Ε, από μζλοσ του Δ.Σ αυτισ, προςερχόμενου αυτοπροςϊπωσ.
Αυτόσ κατακζτει κατά τθν δθμοπραςία , πρακτικό του Δ.Σ τθσ εταιρείασ, που εγκρίνει τθν
ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό και τον οριςμό του ωσ εκπροςϊπου τθσ.

Κανείσ δεν δφναται να εκπροςωπεί , ςτθν ίδια δθμοπραςία , περιςςότερεσ από μία (1) εταιρείεσ.
2. Γίνονται δεκτοί ςτο διαγωνιςμό αναγνωριςμζνοι προμθκευτζσ του δθμοπρατοφμενου αντικειμζνου,
παρζχοντεσ εχζγγυα άρτιασ εκτζλεςθσ, οι οποίοι διακζτουν Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι
Μθτρϊου περί εγγραφισ ς’ αυτό, όπου κα αναφζρεται θ επαγγελματικι δραςτθριότθτα ι Βεβαίωςθ
εγγραφισ ςε επαγγελματικό μθτρϊο υπό όρουσ, που προβλζπονται ςτθ νομοκεςία τθσ χϊρασ, όπου
είναι εγκατεςτθμζνοι.
2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων)
ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) διαφκορά, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
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γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
Στισ περιπτϊςεισ προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν,
τουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) η κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
καθοριςτεί με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ
καταδίκησ με αμετάκλητη απόφαςη.
2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.2.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
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καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν.4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ,
(γ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
(δ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
ε) εάν υπάρχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ
(ςτ) εάν παρείχε ςυμβουλζσ ι είχε εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι παρείχε εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό,
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(η) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(θ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (η) η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με
αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ
φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του
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ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται
να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ
προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται
ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα
XI του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε
κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ
ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό
ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Τα δικαιολογθτικά επαγγελματικισ εγγραφισ προκειμζνου να γίνουν αποδεκτά, κα πρζπει να ιςχφουν
κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ παραλαβισ των προςφορϊν.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Δεν απαιτείται
2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Δεν απαιτείται
2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ
α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παραγράφων 2.2.1 και 2.2.2
β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.3
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Ευρωπαικό Ενιαίο Εγγραφο Σφμβαςθσ
(Ε.Ε.Ε.Σ) , ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα V, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το Ε.Ε.Ε.Σ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ
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οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΘ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ), το
οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ
φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2 τθσ παροφςασ για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 79Α παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπωσ
τροποποιικθκε με άρκρο 107 του ν. 4497/2017).
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.3 Πεξηερόκελν πξνζθνξάο
2.3.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ «ΤΕΧΝΙΚΘ
ΡΕΙΓΑΦΘ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ» τθσ Διακιρυξθσ για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ τθσ
προκθρυχκείςασ προμικειασ
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.3.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.3.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.2
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ
να αποςφραγιςκοφν.
2.3.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ
φάκελοσ). Στον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

Σελίδα 16

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ
Προςφορά
του……..
για την προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ"
με Αναθζτοντα φορζα την ΔΕΤΑ Αρτασ
και ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορϊν ………και ϊρα …….

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (θ ονοματεπϊνυμο φυςικου προςϊπου), απαραίτθτα
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, e-mail ).
Ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ περιζχει δφο επιμζρουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ με τισ ενδείξεισ:
 Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ –Τεχνικι Τεκμθρίωςθ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ» με όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία.
 Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» με τα
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ πρωτότυπα.
Οι δφο παραπάνω φάκελοι φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
2.3.3 Πεξηερόκελα Δπηκέξνπο Φαθέισλ πξνζθνξάο
Ρεριεχόμενο φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Τεκμθρίωςθ».
Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι
Τεκμθρίωςθ» περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ:
α) τα αναγραφόμενα ςτο Αρκρο 2.2.6 τθσ παροφςθσ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ), τα
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου και
παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ,
δικαιολογθτικά επαγγελματικισ εγγραφισ κλπ).
β) Σφντομθ Τεχνικι Ρεριγραφι των προςφερόμενων υλικϊν, που κα ςυνταχκεί και κα υπογραφεί από
τον υποψιφιο προμθκευτι και ςτθν οποία κα φαίνονται (κατά ομάδεσ, όπου χρειάηεται) οι
προδιαγραφζσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ είναι καταςκευαςμζνα, ο οίκοσ καταςκευισ τουσ και θ
ςυμμόρφωςθ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ , οι διαγωνιηόμενοι , επί ποινι αποκλειςμοφ , υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊνουν το
ςχετικό ζντυπο (Φφλλο υμμόρφωςησ) , που περιζχεται ςτα τεφχθ τθσ προμικειασ και υπζχει κζςθ
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου προμθκευτι ότι κάκε προςφερόμενο είδοσ πλθροί τισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ ΔΕΥΑΑ, είναι πλιρεσ, όχι μεταχειριςμζνο, κατάλλθλο για επαφι με
πόςιμο νερό (για τα υλικά που προορίηονται για το δίκτυο φδρευςθσ), καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με
τισ Εκνικζσ προδιαγραφζσ (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ κατά DIN, CEN,
BSI, για είδθ τθσ κατθγορίασ του και διακζτει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του
καταςκευαςτικοφ οίκου.
δ) Τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Άρκρου 1.9 τθσ παροφςθσ.
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Ρεριεχόμενο φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά».
Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν οικονομικι προςφορά κα περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο
και υπογεγραμμζνο το ειδικό ςφραγιςμζνου ζντυπο "ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ" τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
το οποίο οι ενδιαφερόμενοι κα παραλαμβάνουν μαηί με τα τεφχθ από τα γραφεία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ
Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.).
Πταν ο υποψιφιοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ενεργεί ωσ νόμιμοσ
εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα
εταιρείασ και υπογραφι).
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από μζλοσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα υπογραφισ και εκπροςϊπθςθσ,
επομζνωσ κα ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ και κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από
τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι).
Οι δθλϊςεισ χρειάηεται οπωςδιποτε να ζχουν τα πλιρθ ςτοιχεία του υπογράφοντοσ (ονοματεπϊνυμο,
ονοματεπϊνυμα πατζρα και μθτζρασ, θμερομθνία και τόπο γζννθςθσ, αρικμό δελτίου ταυτότθτασ,
τθλζφωνο, τόπο και διεφκυνςθ κατοικίασ κλπ.), ϊςτε να είναι ςωςτζσ και πλιρεισ ςε ςτοιχεία
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986.
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα φζρουν υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
ιτοι μετά τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ προμικειασ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.

2.4 Λνηπά ζέκαηα πξνζθνξώλ
1. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ.
Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ από τον
προςφζροντα. Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει και αποςφραγίηει τισ προςφορζσ και κατά
τον ζλεγχο κακαρογράφει τισ τυχόν διορκϊςεισ, μονογράφει και ςφραγίηει αυτζσ. Θ προςφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ, οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2. Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ
Διακιρυξθσ, εκτόσ εάν ςτθν προςφορά του ρθτά αναφζρει τα ςθμεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδζχεται. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει ο προςφζρων να αναφζρει ςτθν προςφορά του τουσ όρουσ
αυτισ που είναι διαφορετικοί από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν. Μετά
τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου
τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ ι τθσ προςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφζροντα μόνο
όταν ηθτοφνται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, είτε ενϊπιόν τθσ, είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ
υπθρεςίασ. Από τισ διευκρινίςεισ, που δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο
εκείνεσ, που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.
3. Αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και εφόςον υπάρξουν,
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4. Οικονομικζσ προςφορζσ, που υπερβαίνουν το ςυνολικό ποςό του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, κα
απορρίπτονται ωσ αςφμφορεσ.
5. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ μζχρι λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
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6. Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, που ςυνεδριάηει δθμόςια μζχρι
τθν ϊρα λιξθσ αποδοχισ προςφορϊν.
7. Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία ελζγχου των προςφορϊν, θ Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να καλεί εγγράφωσ
τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ
(δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, οικονομικι προςφορά) που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία,
θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε
αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.
8. Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα , είναι υποχρεωτικι για τθν
ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των
δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ.

2.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν
από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά, που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του
ανωτζρω, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Θ Δ.Ε.Υ.Α.Α δφναται με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τουσ διαγωνιηομζνουσ να ηθτιςει παράταςθ του
χρόνου ιςχφοσ των προςφορϊν.

2.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
Ο ανακζτων φορζασ με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.3.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.3.2. (Χρόνοσ και
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.3.3. (Ρεριεχόμενα Επιμζρουσ Φακζλων Ρροςφοράσ), 2.4 (Λοιπά
κζματα προςφορϊν, 2.5 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν),
3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου- Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι αντιπροςφορά / εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ.
ι) που υπερβαίνουν το ςυνολικό ποςό του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, ωσ αςφμφορεσ.
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κ) που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ μζχρι λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία ελζγχου των προςφορϊν, θ Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ
προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ, οικονομικι προςφορά) που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ.
Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα , είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα
αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και
εγγράφων τθσ προςφοράσ.
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3.
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
1. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παρ. 1.2 τθσ παροφςθσ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται
δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι
λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν
από αυτοφσ.
2. Θ παραλαβι και εξζταςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια
ςυνεδρίαςθ ςε ζνα και μοναδικό ςτάδιο.
Θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ:
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ και ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ,
μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό, ανά φφλλο.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε Ρρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ Επιτροπισ.
β) Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται και ακολουκεί ςχετικι
ανακοίνωςθ τιμϊν. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ, είτε ευκφσ αμζςωσ, είτε ςε θμερομθνία και ϊρα, που ορίηεται από τθν Επιτροπι με ειδικι
πρόςκλθςθ αυτϊν που ζλαβαν μζροσ ςτο διαγωνιςμό, που κα τουσ αποςταλεί. Οι φάκελοι των
οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά
επιςτρζφονται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ. Στθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ
των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ ζγιναν αποδεκτζσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ανακοινϊνει τισ
τιμζσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και ανακθρφςςεται προςωρινά ο μειοδότθσ. Κατά τθ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ο ανακζτων φορζασ μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να
διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά, που ζχουν υποβάλει μζςα ςε εφλογθ
προκεςμία όχι μικρότερθ των επτά (7) θμερϊν, από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ (άρκρο 310 του Ν. 4412/2016).
3. Το Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ εγκρίνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ
οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ –
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ΔΕΥΑΑ ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 των ακόλουκων
δικαιολογθτικϊν:


Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του
τελευταίου τριμινου, από το οποίο προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί τελεςίδικα για
αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Σθμειϊνεται ότι ςε
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περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο
υποψιφιοσ κα πρζπει να επιςυνάπτει τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ τουσ
όςο για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό.
 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν
τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ)
τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό,
από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν
τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται
να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά
 Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι ενθμερότθτα), το
οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν.
Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, τόςο για όλα τα μζλθ τουσ, όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.
Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.
Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.
Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα
πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων τουσ.
Διευκρινίηεται, ότι το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε), τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ
(Ο.Ε & Ε.Ε), ςτον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) και ςε κάκε
άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του.
1. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
2. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα ζχουν ςυνταχκεί και κα φζρουν υπογραφι μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ προσ τον ανάδοχο για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
3. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν.
4. Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν,
ςφμφωνα με το άρκρο 79 είναι ψευδι ι ανακριβι ι δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ των άρκρων 73 -75 του Ν. 4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι
ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
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5. Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ Ρρακτικοφ από
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο για τθ λιψθ
απόφαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ ζκπτωτου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ ,είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ.
6. Στθ ςυνζχεια, το Διοικθτικό Συμβοφλιο εκδίδει απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, θ οποία
αναρτάται ςτο πρόγραμμα «διαφγεια»

3.3 Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ζύλαςε ζύκβαζεο
1. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Α. κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει
αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με ,
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει
2. Μετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ , θ ανακζτουςα αρχι
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
3. Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει
για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν
περίπτωςθ το άρκρο 317 του Ν. 4412/2016 .

3.4 Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον του ανακζτοντοσ φορζα κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 333 Α και ςτο
άρκρο 127 του Ν. 4412/2016, ο οποίοσ αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ, τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Ειδικότερα ενςτάςεισ αςκοφνται:
α. Κατά πράξθσ ι παράλειψθσ του Ανακζτοντοσ Φορζα , εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, ι τθ ςυντζλεςθ τθσ
παράλειψθσ.
β. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ , υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι
το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ , ι τθν
αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ , κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ
δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
γ. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ, προ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Ο ανακζτων φορζασ αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από
γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ

Σελίδα 24

4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1

υμβατικό Πλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοθεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.2

Όροι εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ

1. Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, τα τεφχθ που τθν ςυνοδεφουν και τθν
προςφορά του μειοδότθ, που ζγινε αποδεκτι από τθ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΤΑΣ.
2. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ , (για τθ Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον Ρρόεδρό τθσ).
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Σροποποίηςη ςφμβαςησ κατά τη διάρκειά τησ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ
οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α.

4.5

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςησ τησ ςφμβαςησ

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

4.6

Κήρυξη οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
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οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για
παροχι εξθγιςεων, θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

4.7

Διοικητικζσ προςφυγζσ κατά τη διαδικαςία εκτζλεςησ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των άρκρων 5.3 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν
υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία
που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του
άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

5.1

Παραλαβή του αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τθν προμικεια των υλικϊν μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον
τρόπο, που ορίηει θ ςφμβαςθ
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται από το Δ.Σ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Α,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ
επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ
να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι
του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο
των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι
τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207
του Ν. 4412/2016

5.2

Σρόποσ πληρωμήσ

Θ αμοιβι τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται μετά τθν παραλαβι από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ραραλαβισ και κα καταβάλλεται ςε τραπεηικό λογαριαςμό του αναδόχου ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα,
μετά τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν τιμολογίων .
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εξόφλθςθ κάκε τιμολογίου είναι θ προςκόμιςθ ςτο Λογιςτιριο τθσ
ΔΕΥΑΑ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, ανάλογα με τα
εκδιδόμενα παραςτατικά του αναδόχου, με ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ, ςυνοδευόμενο
από τα νόμιμα δικαιολογθτικά και τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο κρατιςεισ
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
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Τυχόν μεταβολι των οικονομικϊν όρων και ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα ι και ςτο εξωτερικό, από
οποιοδιποτε λόγο και αιτία, θ οποία προκαλεί επιβάρυνςθ του κόςτουσ παραγωγισ, ι τθσ μεταφοράσ,
ι τθσ φορτοεκφόρτωςθσ, δεν παρζχει ςτον ανάδοχο προμθκευτι το δικαίωμα ςφναψθσ νζων τιμϊν ι
τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.

5.3

Απόρριψη παραδοτζων – Αντικατάςταςη

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παραδοτζων, με απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των παραδοτζων με άλλα, που να είναι
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ
αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία
που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

5.4

Επίλυςη διαφορϊν μετά την υπογραφή τησ ςφμβαςησ

Για κάκε πράξθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Α., για τθν οποία ο ανάδοχοσ κρίνει ότι είναι βλαπτικι των ςυμφερόντων
του, ζχει δικαίωμα να αςκιςει ζνςταςθ ενϊπιον του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Θ ζνςταςθ αςκείται και
κατατίκεται ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Α. μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
επίδοςθ ςτον ανάδοχο τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ.

5.5

Λοιπζσ εγγυήςεισ

1. Στθ ςφμβαςθ, που κα καταρτιςκεί, ο ανάδοχοσ κα εγγυθκεί ότι τα προςφερόμενα υλικά κα είναι
ςφμφωνα με τθ μελζτθ.
2. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται
οι παραπάνω υποχρεϊςεισ του προμθκευτι.

5.6

Κρατήςεισ φόροι - ζξοδα δημοςίευςησ

Kρατιςεισ, φόροι, τζλθ, ζξοδα δθμοςίευςθσ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ όπωσ αυτζσ
ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον
ανάδοχο. Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α) βαρφνει τθν Δ.Ε.Υ.Α.Α .
Κρατιςεισ υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ
Επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ προμικειασ, υπολογίηεται κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.
Επί τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% επί του χαρτοςιμου.
Κρατιςεισ υπζρ Α.Ε.Ε.Ρ.Ρ
Επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων, υπολογίηεται κράτθςθ φψουσ 0,06%
υπζρ τθσ Α.Ε.Ε.Ρ.
Επί τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% επί του χαρτοςιμου.
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Τυχόν μεταβολι των οικονομικϊν όρων και ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα ι και ςτο εξωτερικό, από
οποιοδιποτε λόγο και αιτία, θ οποία προκαλεί επιβάρυνςθ του κόςτουσ παραγωγισ, ι τθσ μεταφοράσ,
ι τθσ φορτοεκφόρτωςθσ, δεν παρζχει ςτον ανάδοχο προμθκευτι το δικαίωμα ςφναψθσ νζων τιμϊν ι
τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.

Ο πρόεδρος ηης Γ.Δ.Τ.Α.Α

ΥΡΗΣΟ ΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΡΣΑΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ υλικϊν – Φφλλο υμμόρφωςησ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Εντυπο οικονομικήσ προςφοράσ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Ειδική υγγραφή Τποχρεϊςεων
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Περίληψη Διακήρυξησ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Ε.Ε.Ε.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Προυπολογιςμόσ Μελζτησ

εκείσζε:
ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ην θύιιν ζπκκόξθσζεο προς ηις
ηετνικές προδιαγραθές, με πλήρη ζσμπλήρωζη ηων απαιηήζεων και πάνηα ζε εθαρμογή ηης ιζτύοσζας
Νομοθεζίας.
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