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INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Αρ. Πρωτ. 09/Γ/05-04-2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
Αρ. Μελέτης : 02/2016
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ».
Έχοντας υπόψη
1)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95
2) Τις διατάξεις του Ν. 1069/80.
3) Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06.
4) Το Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ Α/ 13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 β του Ν 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242/Α /13)
«Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/14).
6) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ. 11389/93).
7) Την ανάγκη της ΔΕΥΑΣ για την σχετική προμήθεια.
8) Την υπ’ αριθμό 2/02-02-2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ με την οποία
καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι Τεχνικές
Προδιαγραφές της υπ’ αριθμό 2/2016 Μελέτης της Τεχνικής Δ/νσης και
διατέθηκε η πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ έτους 2016.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σε ευρώ (€) με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια μεμβρανών
αντίστροφης όσμωσης για το εργοστάσιο αφαλάτωσης, όπως αυτές
αναφέρονται στη μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ(69.850 €)πλέον ΦΠΑ 16%. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι η ΔΕΥΑΣ επιθυμεί την προμήθεια του μέγιστου αριθμού μεμβρανών
8΄΄για θαλασσινό νερό, το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονομικότερη
τιμή μονάδας (τιμή ανά τεμάχιο μεμβράνης) που εκπληρώνει τις σχετικές
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
ΑΡΘΡΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.1. Τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμοί και συγγραφές υποχρεώσεων
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Οι τεχνικές προδιαγραφές οι προϋπολογισμοί και οι συγγραφές υποχρεώσεων
της προμήθειας επισυνάπτονται στη μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της διακήρυξης αυτής.
Οι Προσφορές θα αφορούν στην Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης
όσμωσης, για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΣ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην
εγκεκριμένη μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. O
συμμετέχων πρέπει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας
που ζητείται άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Α.2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ
ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
8/04/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
και
ώρα
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
και
ώρα
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

25/04/2016

04/05/2016

Ώρα 08:00 π.μ

Ώρα 18:00μμ

ΩΡΑ 16.00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
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.4155/13και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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Α.2.1 Προθεσμία Παροχής Διευκρινήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη μέχρι και την όγδοη
(8η)ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία
διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους μέχρι και
έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι
δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.
Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρμόδια
υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α της Υ.Α 11389/93, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) μέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες,
αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης
δυνάμει του άρθρου 15 παρ.1 περ. α της Υ.Α 11389/93.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα
παροχής
συμπληρωματικών
πληροφοριών
–
διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή
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. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Α.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και
νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την κατασκευή ή εμπορία και διάθεση
των προϊόντων της μελέτης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο
διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι
αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από
το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη
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σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα
συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β. Συνεταιρισμοί.
γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών .που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν πρέπει να υποχρεώνονται να
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει
τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
συμβάσεως.
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.ΔΗ.Σ.
-Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την σχετική 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 Διεύθυνσης Πολιτικής 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
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Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 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 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.
A.4 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α)ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Α.4.1 Περιεχόμενα
προσφορά»

(υπο)φακέλου

«Δικαιολογητικά

συμμετοχής-τεχνική

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική
προσφορά.
Συγκεκριμένα,
στον
προαναφερόμενο
(υπο)φάκελο
περιλαμβάνονται:
A.4.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε
μορφή αρχείου.pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο
11 της ΥΑΠ1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα
περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο Α.5 της παρούσας
διακήρυξης.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής Αρχής, εκδόσεως του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί ή είναι σε
διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86,ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπου θα
αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην
καταβολή εισφορών κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας ανά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για
το συγκεκριμένο επάγγελμα, και Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη
του συμμετέχοντος όπου θα αναφέρει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού παραμένει εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία:


. Θα δηλώνεται ότι δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους της
παρούσης διακήρυξης.



. Θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας
της επιχείρησης.



. Θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε
διαγωνισμούς του δημοσίου.



. Θα δηλώνεται ότι δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

η. Υπεύθυνη δήλωση χώρας καταγωγής, κατασκευής και προελεύσεως του
προσφερομένου είδους όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο στο οποίο θα
κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος, ο τόπος εγκατάστασης του και το έτος
παραγωγής του.
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θ. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
ι. Πιστοποιητικό ISO του εργοστασίου κατασκευής
προμηθευτή.

των μεμβρανών και του

κ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος θα προσφέρει για όσα μεμβρανοδοχεία
απαιτηθεί από την ΔΕΥΑΣ τα ζευγάρια προσαρμοστικών για την είσοδο και
έξοδο των μεμβρανοδοχείων για κάθε έξι μεμβράνες χωρίς επί πλέον κόστος.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή δεν
καλύπτει για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αυτό μπορεί να
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη
που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής.
Υπόχρεοι της προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι:
- Φυσικά πρόσωπα.
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
- Όλοι οι νομίμως εκπροσωπούντες την εταιρία για Α.Ε.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι.
Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και τους
συνεταιρισμούς, ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις
του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
Για τις ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή
αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων
συμμετοχής του άρθρου Α υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα σχετικά
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικών
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς στο Διαγωνισμό.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά).
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένες και δεν προσκομίζονται με τα δικαιολογητικά.Η
ψηφιακή υπογραφή είναι ισχυρή.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά 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 και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή. Τέτοια στοιχεία είναι τα α,β,δ,ε,στ του παρόντος άρθρου Α.4.1.1.
της παρούσας διακήρυξης.
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. Τα στοιχεία αυτά
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές
των προσφορών.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.
Α.4.1.2 Τεχνική Προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
8
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συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται ο
προσφέρων να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την φερεγγυότητά,
την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική του
κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές του. Ο προσφέρων θα πρέπει
να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα παρακάτω:
α. Χρηματοπιστωτική κατάσταση.
1. Αναλυτική λίστα συμβάσεων, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί από τον
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό την τελευταία τριετία, σχετικά με το αντικείμενο
της προμήθειας τα οποία θα αποδεικνύουν την εμπειρία αυτού σχετικά με το
αντικείμενο της προμήθειας. Επίσης θα πρέπει στην παραπάνω λίστα να
αναφέρεται αναλυτικά η ημερομηνία διεξαγωγής της κάθε σύμβασης, ο
αριθμός διακήρυξης, η αξία σε €, έτσι ώστε η υπηρεσία να διαπιστώσει την
ικανότητα του προμηθευτή να καλύψει το οικονομικό μέγεθος της
συγκεκριμένης προμήθειας.
β. Τεχνικές δυνατότητες.
1. Επίσημο κατάλογο (prospectus) του συμμετέχοντα, των προσφερομένων
ειδών ο οποίος θα αποδεικνύει ότι το προσφερόμενο είδος είναι ένα από τα
κύρια είδη της δραστηριότητας του.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνιστά
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα
οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις
απαιτήσεις της υπό ανάθεση προμήθειας και οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του
(εντός του (υπο)φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) τα
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Αναλυτική παρουσίαση
Αναδόχου:

των

κάτωθι

χαρακτηριστικών

του

υποψήφιου

1.Επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες, κανάλια
εξυπηρέτησης.
2.Τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης.
3.Προϊόντα και υπηρεσίες.
9
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Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις
προσφορές τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο Α.2. της
παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν
ουσιώδη απόκλιση από τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
ή υστερούν σε σχέση με αυτές ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών
απορρίπτονται.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν
όρο αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Επίσης, στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά θα
πρέπει να περιέχει:


. Συμπληρωμένο πίνακα Τεχνικής προσφοράς με τις απαραίτητες
πληροφορίες όπως αυτές φαίνονται στο παρακάτω υπόδειγμα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ποσότητα



Εταιρία Κατασκευής



Τύπος



Μοντέλο



Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών



Πιστοποιητικά Ποιότητας



Χρόνος Παράδοσης:



Χρόνος Εγγύησης:

Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους συνοδευόμενη με τα
απαραίτητα πιστοποιητικά (CE) και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την τεχνική περιγραφή και τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.


Βεβαίωση εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση προϊόντων καθώς
και τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή.



Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας των προϊόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του
ενός έτους.
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Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του
προσφερόμενου είδους να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του
προϊόντος, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την
ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού
θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

Επίσης δεν θα λαμβάνεται τυχόν υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για
μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών. Γι' αυτό οι
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη της μελέτης και σε
ποσότητες που ορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών
φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τεχνικά φυλλάδια
εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας
των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από
τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών
φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων είναι
υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί.
Α.4.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
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 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
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περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων υλικών, η
μεταφορά και η παράδοση αυτών. Ο προμηθευτής στον οποίο θα
κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα
μέχρι την παράδοση της προμήθειας, καθώς και όλους τους σχετικούς
φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά με δύο δεκαδικά.
Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη
της σύμβασης και δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκειά της.
Α.5. Εγγυήσεις
+-Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Κάθε προσφορά συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των
προσφερομένων ειδών, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης δεν θα έχει διάρκεια λήξης και θα αναφέρει ότι: «Η παρούσα ισχύει
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τον οργανισμό μας (Τράπεζα ή άλλο νομικό
πρόσωπο) απαλλαγμένο από κάθε σχετική υποχρέωση».
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση
κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού
των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο
ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της
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κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Νόμου
4281/2014.

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων υλικών, η
μεταφορά και η παράδοση αυτών. Ο προμηθευτής στον οποίο θα
κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα
μέχρι την παράδοση της προμήθειας, καθώς και όλους τους σχετικούς
φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά με δύο δεκαδικά σε περίπτωση
δε διαφοράς υπερισχύουν οι ολογράφως γραμμένες τιμές.
Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές
για μέρος των ζητουμένων υλικών, παρά για το σύνολο της προμήθειας.
Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη
της σύμβασης και δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκειά της.
Οι τιμές προσφοράς νοούνται για προμήθεια, παράδοση των υλικών, η
παράδοση θα να είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σε
τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Συμπεριλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις
(φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ) καθώς και όλες τις νόμιμες κρατήσεις
υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή). Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τον Φορέα.
Η Υπηρεσία δύναται να αυξομειώνει τις ποσότητες των αιτούμενων υλικών
ανάλογα με τις ανάγκες της εφόσον το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το ύψος
της υπογραφείσας σύμβασης. Επίσης, δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το
σύνολο του προϋπολογισμού και σε περίπτωση που αυτό συμβεί ο ανάδοχος
δεν δικαιούται καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση.
Από την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, ο οποίος είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για την σύνταξη της προσφοράς του, πρέπει να προκύπτει με
σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει, ανεξάρτητα από το αν
προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Η Υπηρεσία δεν
υποχρεούται σε καμία συμπληρωματική δαπάνη.
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Β.1. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για
τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον
τους ζητηθεί από την υπηρεσία.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
Β.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν
και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται
ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας. Με την ένσταση που ασκείται
κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που
αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται στην επιτροπή
διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής:

διενέργειας

του

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, εγγράφως μέσα στο μισό του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που
διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική
απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια
του διαγωνισμού.
2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν
την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του
διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος
έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και
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εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά
της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής
της.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους
προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

από τους

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη
γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε
αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.
5. Οι Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 4 του
Ν. 3886/10
(Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών
σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν
4055/12 ( Α 51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην
κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από
το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε
μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή
βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης
«περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως
κάθε φορά αυτά ισχύουν.
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 κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Β.3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, να δηλώνουν στις προσφορές τους την
χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να
δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
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της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε
δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την
επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει
να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή
του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους
την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία
δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας
που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον
προσφέροντα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές.
5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η
αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με
βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

–

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Α. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα
11:00 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 «Δικαιολογητικά 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
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
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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 λάβουν γνώση των
τιμών που προσφέρθηκαν.
Γ.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 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:
• 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.
Μετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από την
Αρμόδια επιτροπή, ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την
υποβολή τους, επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους, για όσες
προσφορές εγκρίθηκαν από την επιτροπή Αξιολόγησης μη αποδεκτές,
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Γ.2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
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Η οικονομική επιτροπή μετά τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
αποφαίνεται σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, δηλ. την κατακύρωση
τη ματαίωση, τη συνέχιση κλπ.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η χαμηλότερη προσφορά», με την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της
Υπηρεσίας και τα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους
παρόντες όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης, προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι η
οικονομικότερη.
Σε περίπτωση απόλυτα ισοδύναμων προσφορών διεξάγεται κλήρωση. Η
Επιτροπή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης συντάσσει, συμπληρώνει και
υπογράφει το σχετικό πρακτικό ηλεκτρονικά.
Το πρακτικό της Δημοπρασίας μαζί με την γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης διαβιβάζονται στο ΔΣ που σε κάθε περίπτωση
είναι αρμόδιο για να αποφασίσει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού και της ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, και σύμφωνα με το Ν.3463/06 και τον
ΕΚΠΟΤΑ, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει
εντός προθεσμίας 10 (δέκα) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος,
σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής β, δ, ε, στ,
όπως ορίζονται στο άρθρο Α.4.1.1 της παρούσης.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού
μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει
αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται
από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
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εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο
εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη
μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση
γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού- Σύμβαση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και
αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσμα της διαδικασίας,
β) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,
γ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά της παραγράφου Α της παρούσας.
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το προς προμήθεια είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
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ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης
κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το
αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης.
Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των μεμβρανών αρχίζει να
υπολογίζεται μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης
των μεμβρανών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της
σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος
παράδοσης των μεμβρανών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη
περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή.
Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με
άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση
συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε
η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 και 35 της Υ.Α. 11389/1993.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη
διακήρυξη.
Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό
και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού
σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης,
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς
του προμηθευτή.
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Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα
εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η
σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της
διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί
από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Τυχόν τροποποιήσεις της Σύμβασης δεν αλλοιώνουν το προκηρυσσόμενο
αντικείμενο.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που
παραδόθηκε.
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Χρόνος παράδοσης των μεμβρανών

21

ΑΔΑ: 6ΔΒΜ465Δ2Θ-Κ04

Η παράδοση των μεμβρανών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα σαράντα
(40)ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή των μεμβρανών
Η παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο
θα υποβληθούν τα υλικά από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με βάση τα
παρακάτω στοιχεία:
• τη σύμβαση
• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου
• τα τεχνικά φυλλάδια των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν.
Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής μετά την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.
Η ΔΕΥΑΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα
ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παράδοσης της προμήθειας. Η
ΔΕΥΑΣ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή
τρίτων.
Τρόπος πληρωμής
Η αξία του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά
την παραλαβή του, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου
πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές",
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν
μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής
Επίλυση διαφορών
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος
της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην
αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό
δίκαιο.
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
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Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή 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. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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.
Τα δικαιολογητικά θα σταλούν στη ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ, Διεύθυνση Θυμ. Σπερχειού 16
ΤΚ 84100 Ερμούπολη Σύρου
Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί μία φορά Α) στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Β) στις
οικονομικές εφημερίδες «Γενική Δημοπρασιών» και «Δημοπρασιών και
Πλειστηριασμών», Γ) στην ημερήσια εφημερίδα «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» και
«Κυκλαδική »Δ) στην εβδομαδιαία «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
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