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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Προμήθεια Υλικών  Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης 

AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/2016 
 

www.deyakat.gr 
Έδρα: Σβορώνου 17 
60100, Κατερίνη 
Τηλ: 2351045300 
Φαξ: 2351045337 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52806,32 € (πλέον ΦΠΑ) 
 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY - (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2016) 
 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κατερίνης, προκηρύσσει πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Υλικών 

Ύδρευσης – Αποχ`έτευσης Αρ. Μελέτης 26-2016», με προϋπολογισμό 52806,32 

ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), με τη δική τους δαπάνη και επιμέλεια για 

την αναπαραγωγή τους, από την έδρα της ΔΕΥΑ Κατερίνης, οδός Σβορώνου 17, Τ.Κ. 

60100, Κατερίνη, μέχρι τις 07/09/2016 ημέρα Τετάρτη. 

(Πληροφορίες κος Παπαδόπουλος Μιχάλης, τηλ.:23510-45305) 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08/09/2016 μέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο 

κτίριο της ΔΕΥΑ Κατερίνης. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη συνολικά 

προσφερόμενη τιμή. Σε  περίπτωση  ακύρωσης  ή  αν  αποβεί  άγονος,  ο  διαγωνισμός  

θα  επαναληφθεί  την  ίδια  ώρα  & στον  ίδιο  τόπο,  στις 15/09/2016 ημέρα Πέμπτη  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deyakat.gr
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Αναθέτουσα αρχή είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης, 

οδόςΣβορώνου 17, 60100, Κατερίνη, Τηλ: 23510- 45300Φαξ: 2351045337.  

Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε με την 113/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ στην με αριθμό 

14/2016 συνεδρίασή της η οποία έλαβε χώρα στις 30/08/2016 με θέμα την έγκριση 

διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών - ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια Υλικών 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης» - Aρ. Μελέτης 26-2016 προϋπολογισμού 52.806,32 € 

πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου. Κριτήριο ανάθεσης 

της σύμβασης είναι εκείνο της «χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής» 

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών και η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπονται από: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 11389/1993 Απόφαση (ΦΕΚ Β’185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 

2. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα» 

3. Το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ Α 114) όπως εκάστοτε ισχύει, και της με αριθμό 11389/93 Υπουργικής Απόφασης 

«περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185)» και συμπληρωματικά του 

Π.Δ 118/2007. 

4. Το Π.Δ 59/07 που αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

οδηγία2004/17/ΕΚ. 

5. Το Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψηςσυμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με 

την οδηγία89/665 Ε.Ο.Κ. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 περί εγγυήσεων (άρθρο 157). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

8. Του Ν. 3548/2007 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό 

τύπο 

9. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Η  προμήθεια  αυτή  αφορά  την  προμήθεια  και  την  μεταφορά  στις  αποθήκες  της  
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  εξαρτημάτων,  σωλήνων  και  άλλων  υλικών  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  για  τις  
ανάγκες  επέκτασης – ανακαίνισης – συντήρησης  του  δικτύου  ύδρευσης - αποχέτευσης  της  
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.       
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 52.806,32 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ ήτοι συνολικού ποσού 65.479,84 ευρώ (με ΦΠΑ), η δε δαπάνη εκτέλεσης της, βαρύνει 

τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑK 

 
AΡΘΡΟ 5: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

1. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών της παρούσης θα γίνεται μετά την βεβαίωση και 

πιστοποίηση της εργασίας από τους αρμόδιους υπάλληλους της ΔΕΥΑΚ και με την έκδοση 

τιμολογίου. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της 

ΔΕΥΑΚ. 

2. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, εισφορές, τα έξοδα 

δημοσίευσης, τα έξοδα  του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

1. Τυχόν δυσλειτουργίες ή προβλήματα θα αποκαθίστανται άμεσα. 

2. Έναρξη  παράδοσης  των  υλικών  δέκα  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.    
Η  παράδοση  θα  γίνεται  σταδιακά  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.    κατόπιν  
έγγραφης  εντολής   και  εντός  μιας  ημέρας.  Η  ολοκλήρωση  της  προμήθειας  
εκτιμάται ότι θα γίνει εντός έξι μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του 
προϋπολογισμού.   

3. Σε  περίπτωση  υπέρβασης  της  ανωτέρω  προθεσμίας  ο  εργοδότης  κατακρατεί  από  
τον  ανάδοχο  σαν  ποινική  ρήτρα  ποσό  300,00 ευρώ  για  κάθε  ημέρα  από  τη  λήξη  
της  προθεσμίας  και  μέχρι  είκοσι  (20)  ημέρες,  μετά  την  πάροδο  των  οποίων  το  
ποσό  αυξάνεται  σε  600,00  ευρώ  για  κάθε  ημέρα  και  μέχρι  την  πάροδο  δύο  
μηνών  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας.  Κατόπιν  ο  εργοδότης  μπορεί  να  κηρύξει  τον  
ανάδοχο  έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ  

1. Τα συμβατικά τεύχη απαρτίζουν ένα ενιαίο συμβατικό σύνολο και με βάση αυτά θα γίνει η 

ανάθεση και της «Προμήθεια  Υλικών  Ύδρευσης - Αποχέτευσης» 

2. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα προκύπτουν από την συνδυασμένη ερμηνεία 

τους. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται 

σε αυτά δεν συμφωνούν μεταξύ τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω: 

α. Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 

β. Τιμολόγιο - Προϋπολογισμός Οικονομικής Προσφοράς 
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γ. Τιμολόγιο - Προϋπολογισμός Μελέτης 

δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

στ. Τεχνική Περιγραφή 

3. Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η σύμβαση (συμφωνητικό) 

παροχής υπηρεσίας που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή επί ίσους όρους, σε όσους πληρούν τις νομικές, 

οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις από την Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη 

επαγγελματική επάρκεια.  

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή 

ενώσεις τους, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-

Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κοινή διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάσταση τους στην Ελλάδα.  

Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών ή ένωσηςπρομηθευτών, τα μέλη της 

Κοινοπραξίας ή Ένωσης ευθύνονται απέναντι στην ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ αλληλεγγύως και εξ 

ολοκλήρου για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την σύμβαση ή απότο νόμο. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικάπρόσωπα 

στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφοράς. Σεαντίθετη 

περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα,στη σύνθεση των 

οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή 

αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

 

8.1 Έλληνες πολίτες 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 

συγκεκριμένο αντικείμενο ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή 

που θα έχει εκδοθεί το μέγιστο έξι μήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού 

2. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

4. Πιστοποιητικό  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  9001: 2008 

5. Πιστοποιητικό  ΕΛΟΤ  1801: 2008/OHSAS  18001: 2007 
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6. Πίνακα Αντιστοίχισης όλων των προσφερομένων υλικών όπου θα δηλώνεται το 

εργοστάσιο κατασκευής  

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι: 

α. ότι οι βιομηχανίες κατασκευής διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 

9001:2008, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας για εφαρμογή σε δίκτυα 

πόσιμου νερού, όπου και όπως απαιτείται. 

β. θα προσκομίσει εφόσον και όποτε ζητηθούν: 

i. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 των εργοστασίων – 

εταιριών παραγωγής για κάθε ένα από τα υλικά προς προμήθεια. 

Σημείωση: Όλα τα υλικά θα προέρχονται από  το εργοστάσιο κατασκευής  για  το  

οποίο  υποβάλλονται  τα  αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

ii. Πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου για  πόσιμο  

νερό, των  προσφερόμενων υλικών ύδρευσης, το οποίο θα πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  

από  αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. 

iii. Τεχνικά φυλλάδια, έντυπα  τεχνικών  προδιαγραφών και 

κάθε στοιχείο  από  το  οποίο  προκύπτει  η  καταλληλότητα  των  προσφερομένων  

υλικών  ως  προς  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  αυτών σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  

προδιαγραφές. 

8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: 

α. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών και της 

συγγραφής υποχρεώσεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε 

σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

γ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε στοιχείο και σχετικό διευκρινιστικό 

δικαιολογητικό, εφόσον του ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που 

δεν αφορά ζητούμενο από την διακήρυξη δικαιολογητικό συμμετοχής. 

9.  Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται 

από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. 

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα – πιστοποιητικά εκδίδεται στην Αλλοδαπή, 

πρέπει να συνοδεύεται από τη νόμιμη μετάφρασή του. 

 

8.2 Αλλοδαποί πολίτες 
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Όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 8.1 δικαιολογητικά ή ισοδύναμα αυτών. Τα πιστοποιητικά, 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι.Στην 

περίπτωση αυτή, τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

 

8.3 Νομικά πρόσωπα  ημεδαπά και αλλοδαπά. 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των  παραγράφων 8.1 και 8.2.  

2. Όσον αφορά το ποινικό μητρώο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλου ισοδύναμου 

εγγράφου αρμόδιας δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

διαγωνιζόμενου ή κάθε μέλους του. Εφόσον αυτός είναι νομικό πρόσωπο, τα ποινικά 

μητρώα πρέπει να αφορούν τον νόμιμο εκπρόσωπο καθώς και: 

 Στους διαχειριστές του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) 

 στον Πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας) 

3. Τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων εταιρίας ή ισοδύναμων έγγραφων για αλλοδαπές 

εταιρίες (Δεν ισχύει για τις ομόρρυθμες εταιρείες οι οποίες δε δημοσιεύονται στο ΦΕΚ). 

4. Σε περίπτωση αλλοδαπών όλα τα ζητούμενα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 

8.4 Συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες. 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων (8.1, 8.2 και 8.3 ) κατά περίπτωση 

για κάθε μέλος που συμμετέχει στο συνεταιρισμό, ένωση, ή κοινοπραξία. 

2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, δήλωση των προσώπων που την απαρτίζουν περί: 

 ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης. 

 αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις 

ολόκληρο 

 ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την υπογραφή της θα 

συστήσουν κοινοπραξία. 

 Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού 

δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π. 

3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός η ένωση ή η κοινοπραξία λειτουργεί 

νόμιμα. 

4. Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, το ένα τουλάχιστον μέλος θα πρέπει να διαθέτει τα 

παραπάνω. Κάθε επιχείρηση θα συμμετέχει είτε μεμονωμένα , είτε ως μέλος σε ένα και 

μόνο κοινοπρακτικό σχήμα 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ  

Τα έγγραφα στοιχεία της Διακήρυξης, της Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής, του Τιμολογίου 

Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και της Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται για τους 

ενδιαφερόμενους όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στα γραφεία της 

ΔΕΥΑ Κατερίνης (08:00-13-00), στην οδό Σβορώνου 17, 60100, Κατερίνη, Τηλ: 2351045300 

Φαξ: 2351045337 (1ος όροφος) μέχρι τις 07/09/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο που 

θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

α) Τον υποφάκελο με ένδειξη: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

β) Τον υποφάκελο με ένδειξη: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2. Σε όλους τους φακέλους/υποφακέλους που αποτελούν την προσφορά θα πρέπει να 

αναγράφεται: 

 Η επωνυμία και η διεύθυνση του προσφέροντος, ή οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των 

μελών της ένωσης/κοινοπραξίας 

 Ο παραλήπτης: ΔΕΥΑ Κατερίνης, οδός Σβορώνου 17, 60100, Κατερίνη,                                 

Τηλ: 2351045300 Φαξ: 2351045337 

 Ο Αριθμός της Μελέτης 

 Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού  

 Η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιλογή Αναδόχου «Προμήθεια  Υλικών Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης» 

3. Ο υποφάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 

αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 

χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό  

 

Τα έντυπα προσφορών της αναθέτουσας αρχής που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη 

θα συμπληρωθούν με μελάνι χωρίς να αλλοιωθεί η μορφή και το περιεχόμενο τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Ο φάκελος αυτός θα  περιέχει όσα απαιτούνται στο άρθρο 8 και την Ε.Σ.Υ 

7 
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα – πιστοποιητικά εκδίδεται στην Αλλοδαπή, 

πρέπει να συνοδεύεται από τη νόμιμη (επικυρωμένη) μετάφρασή του. 

Η παράληψη υποβολής του φακέλου αποτελεί αιτία αποκλεισμού του διαγωνιζομένου από τον 

διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

1. O υποφάκελος αυτός θα είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και θα περιέχει 

συμπληρωμένο από τον διαγωνιζόμενο το έντυπο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ το οποίο χορηγεί η ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. 

2. Η συμπλήρωση από τους διαγωνιζόμενους θα γίνει με σαφήνεια και ευκρίνεια. 

Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, προσθήκη ή διαγραφή στα έντυπα της Υπηρεσίας πέρα από 

την καθαρή και ευανάγνωστη αναγραφή των τιμών. Συνηθισμένες διορθώσεις γραφής ή 

δακτυλογράφησης είναι στην κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού να γίνουν ή όχι 

αποδεκτές. 

3. Προσφορές που αναφέρονται σε μερική κάλυψη και όχι στο σύνολο των εκτυπωμένων 

ποσοτήτων δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι οικονομικές προσφορές θα μονογραφούν και σφραγισθούν από τον εκπρόσωπο του 

διαγωνιζομένου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους θα έχουν ισχύ για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος, μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου χρόνου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Ο διαγωνιζόμενος, δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να 

επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε 

μεταβολή των όρων προερχομένη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

4. Η αποστολή της προσφοράς συνεπάγεται ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος δηλώνει και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα την παραπάνω χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΟΠΟΣ  -   ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08/09/2016 μέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο 

κτίριο της ΔΕΥΑ Κατερίνης. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη συνολικά 

προσφερόμενη τιμή. Σε  περίπτωση  ακύρωσης  ή  αν  αποβεί  άγονος,  ο  διαγωνισμός  θα  

επαναληφθεί  την  ίδια  ώρα  και  στον  ίδιο  τόπο,  στις 15/09/2016 ημέρα Πέμπτη  
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2. Οι προσφορές υποβάλλονται με παράδοση στη ΔΕΥΑ Κατερίνης ή με αποστολή τους 

ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων και στην περίπτωση αυτή 

η προσφορά πρέπει να φθάσει στη ΔΕΥΑ Κατερίνης, πριν από τη λήξη της ημερομηνίας και 

της ώρας υποβολής των προσφορών. Η ΔΕΥΑ Κατερίνης δε φέρει ευθύνη για τυχόν 

ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα.  

3. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν 

θα γίνουν δεκτές για κανένα λόγο ακόμα και σε περίπτωση ανώτερης βίας, εκτός εάν η 

επίδοση συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι την ώρα αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

1. Όσοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο τους ή και με απ’ ευθείας 

κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την καθοριζόμενη ώρα 

λήξης της παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

2. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων από τον ίδιο 

εκπρόσωπο. 

3. Τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επιδώσουν την προσφορά στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού πρέπει να έχουν μαζί τους αποδεικτικά της ταυτότητάς τους (αστυνομική 

ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.) τα οποία θα επιδείξουν στην παραπάνω Επιτροπή. Η 

παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει μισή ώρα πριν από την αναφερόμενη παραπάνω 

ώρα λήξης και θα συνεχισθεί μόνο σε περίπτωση που εξακολουθεί η παράδοση χωρίς 

διακοπή προσφορών από διαγωνιζόμενους. Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των 

προσφορών, η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει η 

αποσφράγιση των κυρίως Φακέλων και εν συνεχεία του Υποφάκελων Δικαιολογητικών 

και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα του κάθε φακέλου περιληπτικά. Ο 

Υποφάκελος που περιέχει την Οικονομική Προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται 

δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά τη 

διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής 

4. Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού συσκέπτεται εξετάζει την πληρότητα και ορθότητα των 

τυπικών δικαιολογητικών και αποκλείει τις προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τη 

διακήρυξη και συνεχίζει για το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών. Η επιλογή του 

αναδόχου γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Οι προσφορές 
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μονογράφονται σε κάθε σελίδα τους από όλα τα μέλη της Επιτροπής και συντάσσεται το 

Πρακτικό του Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της 

υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' 

αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 

αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή κατά την 

διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.  

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  -  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  εγκρίνεται  από  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  της  

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  μετά  από  εισήγηση  της  επιτροπής του Διαγωνισμού.  

  

2. Μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο η 

εγκριτική απόφαση και θα κληθεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 

προμήθειας μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. 

 

3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

ποσού ίσου με το 10% επί της συμβατικής αξίας, με εγγυητική επιστολή  η οποία 

ισχύει μέχρις ότου επιστραφεί στον εκδότη της 

i. Η εγγυητική επιστολή θα είναι τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
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ii. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στην ΔΕΥΑ Κατερίνης και θα αναγράφεται σε αυτή 

η επωνυμία, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία της έδρας του διαγωνιζόμενου, ο  λόγος 

έκδοσης της εγγυητικής ή του γραμματίου, το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο όρος της 

παραίτησης του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως και η αναγνώριση του εκδότη να 

καταθέσει χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση ολόκληρο το ποσό της εγγύησης στην 

ΔΕΥΑΚ μέσα σε πέντε (5) μέρες από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση του. 

iii. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του αναδόχου της παροχής υπηρεσίας θα αποδοθεί 

μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης 

προμήθειας με αυτόν ή μετά την πάροδο του χρόνου που τον δεσμεύει η προσφορά του. 

Οι εγγυήσεις των υπολοίπων διαγωνιζομένων επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.  

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην 

παραπάνω προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, θα κηρυχθεί 

έκπτωτος με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και θα καταπέσει η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του στη δημοπρασία, η δε αναθέτουσα αρχή θα καλέσει τον επόμενο 

μειοδότη για την υπογραφή σύμβασης. 

 

5. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα 

Δημοσίευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία τοπική ημερήσια 

ή εβδομαδιαία εφημερίδα 

2. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο 

και εξοφλούνται από αυτόν.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 
 

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
 


