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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1069/1980 «περί σύστασης και λειτουργίας ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης –
Αποχέτευσης»
2.

Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (άρθρα 222238)».

3.

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

4.

Τις υπ’ αριθµ. 165/2016 αποφάσεις του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου περί ψήφισης
του προϋπολογισµού 2017 και την υπ’ αριθµ. 166/2016 περί διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων Κωδικών του προϋπολογισµού εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2017 και
ειδικότερα ποσού 184.500,00 ευρώ σε βάρος του Κωδικού στον Κ.Α. 2000000000
«Προµήθεια Υδροµέτρων – Υλικών ύδρευσης ∆.Ε. Αγ.Νικολάου» στον οποίο είναι
εγγεγραµµένη η πίστωση της συγκεκριµένης προµήθειας.

5. Την απόφαση 76/2017 του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου µε την οποία εγκρίθηκαν τα
τεύχη της µελέτης και η παρούσα διακήρυξη.
Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» συνολικής προϋπολογιζόµενης
αξίας 74.364,97 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερη
συνολικά τιµή ανά οµάδα υλικών µόνο βάση τιµής).
Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής:

Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση των προµηθειών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.
4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Άρθρο 2ο
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Προϋπολογισµός προµήθειας – ∆ιάρκεια σύµβασης
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε € 59.971,75 χωρίς την δαπάνη για ΦΠΑ ή € 74.364,97,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους ∆ΕΥΑΑΝ, έχει δε
προβλεφθεί σχετική πίστωση στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έτους 2017 µε ΚΑ 2000000000
«Προµήθεια Υδροµέτρων – Υλικών ύδρευσης ∆.Ε. Αγ. Νικολάου»..
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ∆υο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 3ο
Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός
Αναθέτουσα αρχή: ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ιεύθυνση: Λατούς 8 – Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης Τ.Κ. 72100.
Τηλέφωνο: 2841091218 - 2841091219
Fax: 2841091216
NUTS 1: EL4 (Γεωγραφική Οµάδα : ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ)
NUTS 2: EL43 (Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ)
NUTS 3: EL432 (ΛΑΣΙΘΙ)
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆ΕΥΑΑN

(Λατούς 8 – Αγ. Νικόλαος), την

26

Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, έως την οποία οι υποψήφιοι δύνανται να
υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται
να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της ∆ΕΥΑΑN µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα
της διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 15:00.
Άρθρο 4ο
Κριτήρια επιλογής - ∆εκτοί στο διαγωνισµό
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και
συνεταιρισµοί που ασχολούνται µε αντικείµενο εργασιών σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.
ο

Άρθρο 5

Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής
Στην διαδικασία του παρόντος διαγωνισµού, οι προσφορές και αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συµµετοχής,
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύµβασης,
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής), όπως ορίζεται στο άρθρ.3 της παρούσης
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Στον σφραγισµένο φάκελο περιέχονται:

1.

Ο σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο οποίος περιέχει:
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α) Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το

σχετικό

τροποποιηµένο για την περίπτωση του εν λόγω διαγωνισµού ΤΕΥ∆ το οποίο επισυνάπτεται
στα τεύχη δηµοπράτησης.
β) Εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσης µε το 1% επί του προϋπολογισµού της µελέτης (χωρίς
Φ.Π.Α.) για την οµάδα ή τις οµάδες που συµµετέχει ο προσφέροντας, ήτοι: 599,72 ευρώ, για
το σύνολο των οµάδων σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
γ) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆
για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους/αντικείµενο της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς.
ε) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος (στοιχεία ταυτοποίησης σε
περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό σε περίπτωση που ο προσφέρων
είναι νοµικό πρόσωπο, από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση).
στ) Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µέσω εκπροσώπου.

2.

Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µέσα στον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Με την τεχνική τους προσφορά οι
διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν φύλλο τεχνικής προσφοράς συντεταγµένο µε την
ίδια σειρά και αρίθµηση όπως το σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης.

3.

Ο επίσης σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς που χορηγήθηκε από την Υπηρεσία.

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη ανά σελίδα από τον διαγωνιζόµενο.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις που αναφέρονται στην αρχή
του παρόντος άρθρου.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (A' 188). Στα έγγραφα της σύµβασης του άρθρου 53 µπορεί να
ορίζεται ότι ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση
στην ελληνική.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά των περιπτώσεων για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρηµένα αντίγραφα όπως
ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14 και η έλλειψη κάποιου αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον
διαγωνισµό.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 6ο της παρούσας διακήρυξης, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν οφείλει να υποβάλει, σε
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σφραγισµένο φάκελο,

έγγραφα και δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή θεωρηµένα αντίγραφα όπως

ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14, αναφερόµενα ως δικαιολογητικά κατακύρωσης:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν την
ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι (οι
υπόχρεοι προσκόµισης) δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.),
οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος των ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.),
ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών,
σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν
1599/86, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε
κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών
αποφάσεων.
β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι ήταν και είναι ενήµεροι τόσο κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ηµεροµηνία προσκόµισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
-σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.
-σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και
όχι τα φυσικά πρόσωπα που την διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση
µε την εταιρεία
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία, που να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της προσφοράς.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται:
Αυτά που αφορούν την πτώχευση και τον πτωχευτικό συµβιβασµό (διαδικασία εξυγίανσης), την
ειδική εκκαθάριση του Πτωχ. Κώδικα καθώς και την αναγκαστική διαχείριση, από το οικείο
πρωτοδικείο.
Αυτά που αφορούν την εκκαθάριση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή την
οικεία περιφέρεια εάν πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες, από το πρωτοδικείο εάν πρόκειται για
οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες ή εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και από το ειρηνοδικείο εάν
πρόκειται για συνεταιρισµούς.
Άρθρο 6
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
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Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρ. 3ο της παρούσης. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια,
παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους,
οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς.
Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής,
µονογράφονται

από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο

αυτό ανά φύλλο. Στην συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών
µονογράφονται δε και από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής που διενεργεί το διαγωνισµό. Ακολούθως στη συνέχεια της
ίδιας συνεδρίασης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Προσωρινός/οί Ανάδοχος/οι ανακηρύσσεται/νται ο/οι προσφέρων/ντες το µεγαλύτερο ποσοστό
εκπτώσεως ανά οµάδα υλικών.
Άρθρο 7
Κατακύρωση αποτελεσµάτων - Σύµβαση
Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού επικυρώνεται µε Απόφαση του

∆.Σ. της ∆ΕΥΑΑΝ, η οποία

κοινοποιείται µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό/ούς ανάδοχο/ους µε κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
1. άπρακτη πάροδος της προθεσµίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.
2. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 5 της παρούσης.
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
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συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2
του άρθρου 106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).
Άρθρο 8
Ενστάσεις
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5)
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως 22 Σεπτεµβρίου 2017
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
δηλαδή 599,72 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 9
Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους µέχρι και έξι (6) µήνες από την διεξαγωγή του
διαγωνισµού.
Άρθρο 10
Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς τον αναλογούντα
ΦΠΑ. 24% Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την βεβαίωση για την
καλή εκτέλεση των προµηθειών από την αρµόδια επιτροπή.
Άρθρο 11
Επιβαρύνσεις µειοδοτών – ∆απάνες δηµοσίευσης
Ο ανάδοχος των προµηθειών βαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση. Σε περίπτωση άρνησής του για την
απόδοση των κρατήσεων, αυτές παρακρατούνται από την πρώτη πληρωµή του και αποδίδονται από
την οικονοµική υπηρεσία στους δικαιούχους.
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Άρθρο 12
Ποινικές ρήτρες-έκπτωσης αναδόχου
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν παρέχει τις προµήθειες όπως ορίζεται στην σύµβαση ή
υπερβεί/αθετήσει όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες ως εξής:
α) για καθυστέρηση παράδοσης και διανοµής των υλικών όπως προσδιορίζεται στο άρθρ. 7 της
Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί
της συµβατικής αξίας των υλικών που δεν έχουν παραδοθεί χωρίς ΦΠΑ, που αφαιρείται/συµψηφίζεται
από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 13
∆ιαφορές διακήρυξης –νοµοθεσίας
Σε τµήµατα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νοµοθεσία όπως
ο

αυτή αναγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας.
Άρθρο 14
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά και θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις
πιστοποιηµένες προµήθειες, όπως προκύπτει από το τιµολόγιο και προϋπολογισµό της προσφοράς
για το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από τη
σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης προµηθειών.
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή
δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και
αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.
Άρθρο 15
Κανόνες δηµοσιότητας
Η

παρούσα

καθώς

και

http://www.eprocurement.gov.gr/

η

περίληψή

της

θα

αναρτηθεί

στον

διαδικτυακό

τόπο

«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων» δώδεκα

(12) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
Περίληψη της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί επίσης δώδεκα (12)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργειά του στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ΕΥΑΑΝ καθώς
και στην ιστοσελίδα της: http://www.deyaan.gr/. Στην ιστοσελίδα θα αναρτηθούν και θα βρίσκονται
στην διάθεση των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων όλα τα απαραίτητα έγγραφα (σε ηλεκτρονική
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µορφή) για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό ως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του
διαγωνισµού στις 15:00, προκειµένου να τα µεταφορτώσουν και να τα χρησιµοποιήσουν για την
συµµετοχή τους.
Η Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευτεί άπαξ στην ηµερήσια εφηµερίδα «Ανατολή» του νοµού,
επίσης εντός της προθεσµίας των 12 ηµερών πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισµό θα παρέχονται από τα Γραφεία της ∆ΕΥΑΑΝ και στο
τηλ.: 2841091218 (Μανώλης Καναβός) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆Σ της ∆ΕΥΑΑΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

Αγ.Νικόλαος 30/05/2017
Ο Συντάξας
Παναγιώτης Φαλέγκος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγ.Νικόλαος 30/05/2017
Ο ∆/ντής ΤΥ της ∆ΕΥΑΑΝ
Ιωάννης Πεδιαδίτης
Πολιτικός Μηχανικός
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