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Τίτλος

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»

45232120-9

CPV:

Προϋπ/σμός (Euro)
Ημ/ία Αρχικής Δημοσίευσης στην
Εφημερίδα της Ε.Ε.

207.600,00 € (πλέον ΦΠΑ)
03 / 08 / 2015

Στοιχεία Δημοσίευσης στην Εφημερίδα
της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση
(ανάρτηση) στον ιστότοπο του
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση
(ανάρτηση) στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση
(ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ
Τρόπος εκτέλεσης:

2015-100136

29 / 07 /2015
29 / 07 /2015
11/08/2015
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Φιλιππιάδα 24/07/2015
Αριθ.Πρωτ: 10025

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΥ»
Άρθρο 1
Ισχύουσες Διατάξεις
1. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης της δημοπρατούμενης προμήθειας
διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
■Του Ν. 2286/95 « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα» ( ΦΕΚ Α'/ 19/01-02-1995 )
■Του άρθρου 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
■Τις διατάξεις της ΥΑ με αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β): Ενιαίος

Κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ

(ΕΚΠΟΤΑ).
■Του Π.Δ 59/07 που αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/17/ΕΚ
■Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 ( ΦΕΚ 64 Α')
■Της Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β /12-11 -2010) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 2 (παρ. 5,12,13 & 16) του Ν. 2286/95 ( καθορισμός των ορίων των ετήσιων συνολικών
δαπανών προμηθειών κτλ.)
■Του άρθρου 25 του Ν. 3614/07 όσον αφορά την διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών του αρ. 45 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
■Του Ν. 3886/10 και του Ν. 3900/10 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
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συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665
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■Του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των στοιχείων του
αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΡΣ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας (ΦΕΚ Β'/ 1673 / 23-8-2007) '' περί των ''Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων
του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414''
■Του Π.Δ. 82/96 (κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2338/95) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
■Του Ν. 3548/2007 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο
■Τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν. 1069/80
■Της με αριθμό 138/2007 Γνωμοδότησης του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
■Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) και ειδικότερα στη διάταξη του άρθρου 157, καθώς και των
άρθρων 134,135,136,137& 138, σχετικά με τα είδη των εγγυήσεων που οι αναθέτουσες αρχές ζητούν
ή μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες και η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες
συμβάσεις μετά τη δημοσίευση του Νόμου σε ΦΕΚ (Α' 160), δηλαδή από 8-8-2014.
■Τον Ν. 4250/2014, άρθρο 1, παρ. 2 (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο με αριθμ. 3699/10-9-2014
έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).
■Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ. Α'/29-05-2013) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου
άρθρου του 4254/2014 (ΓΕΚ 85 τ. Α'/07-04-2014).
■Την Υ.Α. Π1 /2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέριες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
■Την με αρ. Πρωτ. Π 1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΦΤ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
■Την με αριθμό 340/2011, απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στη λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης
για χρηματοδότηση από το ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, καθώς και την ορθή επανάληψη αυτής.
■Την αριθμ πρωτ. 11250/10/07/2015 Απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της πράξης «Ηλεκτρονική υδροληψία άρδευσης με
χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.
175432 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
■Την υπ' αριθμό130/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού περί της αναγκαιότητας της
προμήθειας και επί της έγκρισης εκκίνησης της διαδικασίας διεξαγωγής Διεθνούς Δημόσιου
Διαγωνισμού.
■Την με αριθμό 101/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση και διάθεση
δαπάνης ύψους 255.348,00 €
■Την με αριθμό 102/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της μελέτης και
των όρων δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας λειτουργία «Ηλεκτρονική υδροληψία
άρδευσης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού».
■Την υπ' αρ. 297/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης

4

ΑΔΑ: 73ΙΔΩΡ0-ΡΝΣ
■Του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ
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του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση του Ν.1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)
και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ141/Α').» (Φ.Ε.Κ. Α' 116/22.09.2010)
■Των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται στην ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.
Φύλλου 237/5-12-2012
■Την με αρ. πρωτ. 2057/16-02-2012 ένταξη της πράξης «Ηλεκτρονική υδροληψία άρδευσης με χρήση
επαναφορτιζόμενης κάρτας για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.
175432 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
■Την υπ' αρ. 8/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου
Ζηρού

2.Οι όροι της διακήρυξης αυτής, ως ειδικές διατάξεις, κατισχύουν των γενικών διατάξεων της παραπάνω
νομοθεσίας, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
3.Κύριος και φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ.
Άρθρο 2
Διαδικασία εκτέλεσης προμήθειας, Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που ορίσθηκε
με την υπ' αρ 102/2015.απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ του
ΕΣΗΔΗΣ
11/08/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10/09/2015, ώρα 8.00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16/09/2015, 8.00 π.μ.

Μετά τη λήξη της καθορισμένης ώρας παραλαβής δεν θα γίνεται δεκτή καμιά άλλη προσφορά, ακόμη και για
λόγους ανωτέρας βίας.
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. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013(ΦΕΚ 2677/Β/21-10- 2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσης.
Άρθρο 3
Αντικείμενο της προμήθειας - Προθεσμία εκτέλεσης της
1.Το αντικείμενο της δημοπρατούμενης προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των Τεχνικών

Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και αφορά στην υλοποίηση της προμήθειας Συστήματος
Ηλεκτρονικής υδροληψίας άρδευσης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για εξοικονόμηση
αρδευτικού νερού, μονού ή διπλού θαλάμου με ρυθμιζόμενο σταμάτημα, ευθύγραμμη ή γωνιακή ελάχιστης
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διαμέτρου Φ2½’’ βιδωτή με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υδρομετρητή σε ένα ενιαίο σώμα κατάλληλη για
οριζόντια τοποθέτηση.
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2.Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας και της θέσης του όλου συστήματος σε λειτουργία ορίζεται

σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

1.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο Προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ (207.600,00 €) ευρώ, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας
(Φ.Π.Α.).
2. Η χρηματοδότηση της παραπάνω προμήθειας προέρχεται από το Μέτρο 321 του Προγράμματος
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» το οποίο
συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και
25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Εθνική Δαπάνη).
Άρθρο 5
Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων - Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
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,
ύστερα από προθεσμία σαράντα τουλάχιστον (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο και στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το Π.Δ.
60/2007.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Zηρού
(https://dimoszirou.gr)
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 11/08/2015.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 10/09/2015. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
16/09/2015. και ώρα 8.00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 21/09/2015 από το αρμόδιο συλλογικό όργανο/ επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο
του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Τα υπόψη ερωτήματα/αιτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή την
Αναθέτουσα Αρχή. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε
μορφή .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω
προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Τα στοιχεία προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις :Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, η οποία
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο Τμήμα
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Προμηθειών του Δήμου Zηρού, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007, στο
Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δυο οικονομικές εφημερίδες και σε δύο
ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, καθώς και στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράλληλα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζηρού (https://dimoszirou.gr) και θα τοιχοκολληθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ζηρού.
Επίσης θα γίνει αποστολή της διακήρυξης σε επιμελητήρια, συνδέσμους κ.λ.π. σύμφωνα με το άρθρο 5 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα (πχ. Έξοδα συμφωνητικού με τα απαραίτητα
αντίγραφα) της δημοπρασίας, αρχικής και ενδεχόμενα επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση
από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (υπ' αριθμ. 204/2010 γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και Εγκύκλιος 11/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.)
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις που γίνονται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνει την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 6
Δικαιούμενοι συμμετοχής
1.Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, εταιρείες που ειδικεύονται στον αυτοματισμό,
αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, που έχουν την
κατοικία ή την έδρα τους σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επιμελητήριο ή την Επαγγελματική τους Οργάνωση και παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης. Δεκτοί
γίνονται, επίσης, οι αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι κατασκευαστών της αλλοδαπής, που είναι
εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια και προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα των εργοστασίων που
αντιπροσωπεύουν.
Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ενώσεις
/ Κοινοπραξίες αυτών που δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.
2.Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), κάτοικοι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Προσωπικές εταιρείες (Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμές), ή παρόμοιας μορφής εταιρείες των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ή ανάλογης μορφής εταιρείες των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Συνεταιρισμοί με την προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
ε) Ενώσεις προμηθευτών με οποιοδήποτε συνδυασμό των με στοιχεία α' έως γ' δικαιουμένων
συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι:
αα) Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους προμηθευτές ή τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων που την
αποτελούν, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
ββ) Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στο
σύνολο της προσφοράς και το ειδικό αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος.
γγ) Η προσφορά θα συνοδεύεται από δήλωση συνεργασίας, που θα υπογράφεται από όλα τα μέλη της
Ένωσης.
δδ) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην Ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην
διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος
εε) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
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προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την
ίδια τιμή και όρους.
ζζ)Οι συμπράξεις/ενώσεις δεν υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία κατά την υποβολή της
προσφοράς τους, αλλά στην περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν είτε
κοινοπραξία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας
επιτηδευματιών), είτε εταιρεία του εμπορικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού
νόμου.
στ) Κοινοπραξίες με οποιοδήποτε συνδυασμό των με στοιχεία α' έως γ' δικαιουμένων συμμετοχής, με
την προϋπόθεση ότι:
αα) Η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη και σε περίπτωση
εταιρειών από τους νομίμους εκπροσώπους τους και, αν δεν έχει αποσταλεί με οποιοδήποτε
τρόπο, υποβάλλεται είτε από όλους είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη.
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ββ) Η προσφορά θα συνοδεύεται από δήλωση σύστασης της Κοινοπραξίας που θα υπογράφεται από
όλα τα μέρη, η από τη συστατική πράξη αυτής, εάν υπάρχει.
3.Με την υποβολή της προσφοράς οι κοινοπρακτούντες και τα μέλη της Ένωσης προμηθευτών ευθύνονται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
4.Τα μέλη της Ένωσης προμηθευτών και οι κοινοπρακτούντες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες
από μια ένωση ή κοινοπραξία, αντίστοιχα. Επίσης τα μέλη της Ένωσης προμηθευτών δεν μπορούν να
συμμετέχουν σε Κοινοπραξία και το αντίθετο οι κοινοπρακτούντες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε
Ένωση προμηθευτών.
5.Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερες από μία εταιρεία, ένωση, κοινοπραξία ή
συνεταιρισμό, ούτε να συμμετέχει στη δημοπρασία για τον εαυτό του ξεχωριστά και ως εκπρόσωπος
ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας ή ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας, ή συνεταιρισμού,
που συμμετέχουν στη δημοπρασία.
6.Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει στη δημοπρασία, για λογαριασμό του, υπάλληλος, ή αμειβόμενος με
οποιοδήποτε τρόπο ειδικός σύμβουλος ή συνεργάτης της ατομικής επιχείρησης, της εταιρείας (μέλους ή
μη ένωσης ή κοινοπραξίας) ή του συνεταιρισμού, που συμμετέχει στο διαγωνισμό.
7.Τα μελετητικά γραφεία που εκπόνησαν την προμελέτη και μελέτη της δημοπρατούμενης προμήθειας δεν
μπορούν να συμμετέχουν στην δημοπρασία αμέσως ή εμμέσως ως μελετητής διαγωνιζόμενου.
8.Στις περιπτώσεις που απαιτείται συνεργασία με μελετητικό γραφείο δεν επιτρέπεται η συνεργασία αυτή με
περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο.
Άρθρο 7
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς
και οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις
οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και
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επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και
οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
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Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, για να μην αποκλειστούν από το διαγωνισμό, πρέπει να
υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εις απλούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που πρέπει να είναι
γραμμένα στην Ελληνική Γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα σ' αυτή:

Α. ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
α) Ατομικές επιχειρήσεις:
1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστού 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.152,00 €.
2.Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμης αρχής του κράτους-μέλους της ΕΕ, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή των διαγωνιζόμενων σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, που θα ισχύουν κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.
3.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας
καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
4.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη
ανάλογη διαδικασία.
5.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: (α) δεν έχει διαπράξει
κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
β) Εταιρείες:
1.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστού 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.152,00 €.

2.

3.

Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού των Προσωπικών Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης ή των αντιστοίχων εταιρειών των κρατών-μελών της ΕΕ, από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής
τους.
Επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων εταιρειών ή των
αντιστοίχων φορέων των κρατών-μελών της ΕΕ, με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό και να
ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, που θα καταθέσει την προσφορά αν δεν έχει σταλεί, ή θα παρασταθεί
κατά την αποσφράγιση των προσφορών.

9

ΑΔΑ: 73ΙΔΩΡ0-ΡΝΣ
4.

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμης αρχής του κράτους-μέλους της ΕΕ, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή των διαγωνιζόμενων σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, που θα ισχύουν κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.
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5.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου των διαχειριστών των προσωπικών εταιρειών, ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη
διαδικασία.

7.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

8.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν
έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί
με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

9.

Ειδικά οι ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει
για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών - μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες.
γ) Ενώσεις Προμηθευτών:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.152,00 €.

2.

Δήλωση συνεργασίας της Ένωσης προμηθευτών, που θα υπογράφεται από όλα τα μέλη της ή τους
νομίμους εκπρόσωπους των εταιρειών μελών της.

3.

Συμβολαιογραφική πράξη, εφόσον ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης για την υπογραφή της
προσφοράς και την εκπροσώπησή της στο διαγωνισμό και δήλωση αποδοχής του διορισμού του.
Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού των Προσωπικών Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης ή των αντιστοίχων εταιρειών των κρατών-μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στην Ένωση, από το οποίο
να προκύπτει ο διαχειριστής τους.

4.

5.

Επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων εταιρειών ή των
αντιστοίχων φορέων των κρατών-μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στην Ένωση, με το οποίο να εγκρίνεται η
συμμετοχή στο διαγωνισμό και να ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.

6.

Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 υπογεγραμμένη είτε απ' όλα τα μέλη της Ένωσης είτε από τον κοινό
εκπρόσωπό τους, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο σύνολο της
προσφοράς και το ειδικό αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος,
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7.

Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 υπογεγραμμένη είτε απ' όλα τα μέλη της Ένωσης είτε από τον κοινό
εκπρόσωπό τους, με την οποία θα αναλαμβάνουν την ευθύνη αλληλεγγύως και σε ολόκληρο απέναντι στο
Δήμο και σε περίπτωση ανικανότητας ή αδυναμίας μέλους της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, θα
δεσμεύονται για την ολοκλήρωση της προμήθειας από τα εναπομείναντα μέλη.

15PROC002940464 2015-07-29

8.

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμης αρχής του κράτους-μέλους της ΕΕ, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή των μελών της Ένωσης σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, που θα ισχύουν κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.

9.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου των ατομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών των προσωπικών
εταιρειών που συμμετέχουν στην Ένωση, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής
της χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα μέλη της Ένωσης δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε
άλλη ανάλογη διαδικασία.

11.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι τα μέλη της Ένωσης είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

12.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε μέλους της Ένωσης θα
δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν
έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί
με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

13.

Ειδικά οι ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει
για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών - μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες.
δ) Κοινοπραξίες:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.152,00 €.

2.

Δήλωση σύστασης της κοινοπραξίας που θα υπογράφεται από όλα τα μέλη της ή τους νομίμους
εκπρόσωπους των εταιρειών μελών της, ή συστατική πράξη αυτής, εάν υπάρχει.

3.

Συμβολαιογραφική πράξη διορισμού του κοινού εκπροσώπου των κοινοπρακτούντων, αν η προσφορά δεν
έχει αποσταλεί ή δεν κατατίθεται απ' όλους τους κοινοπρακτούντες και δήλωση αποδοχής του διορισμού του.

4.

Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού των Προσωπικών Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης ή των αντιστοίχων εταιρειών των κρατών-μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία, από το
οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής τους.

5.

Επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων εταιρειών ή των
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αντιστοίχων φορέων των κρατών-μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία, με το οποίο εγκρίνεται η
συμμετοχή στο διαγωνισμό και να ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.
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6.

Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 υπογεγραμμένη απ' όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη ή τους νόμιμους
εκπροσώπους των κοινοπρακτούντων εταιρειών, με την οποία θα δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν από κοινού την
ευθύνη για κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση της σύμβασης, αλληλεγγύως και σε ολόκληρο ο καθένας
απέναντι στη ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

7.

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμης αρχής του κράτους-μέλους της ΕΕ, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή των κοινοπρακτούντων σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, που θα ισχύουν κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.

8.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου των ατομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών των προσωπικών
εταιρειών που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
Αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι κοινοπρακτούντες δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε
άλλη ανάλογη διαδικασία.

10.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει οι κοινοπρακτούντες είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε μέλους της Κοινοπραξίας
θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β)
δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει
τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

12.

Ειδικά οι ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει
για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών - μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες.
ε) Συνεταιρισμοί:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.152,00 €.

2.

Επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού τους Συμβουλίου, με το οποίο να εγκρίνεται η
συμμετοχή στο διαγωνισμό και να ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, που θα καταθέσει την προσφορά αν
δεν έχει σταλεί, ή θα παρασταθεί κατά την αποσφράγιση των προσφορών.
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
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ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη
διαδικασία.
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5.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος
από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από
τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Οι αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι κατασκευαστών της αλλοδαπής, εκτός από τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα των εργοστασίων που
αντιπροσωπεύουν. Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε
ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.
3310/05 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους
δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφου.
Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες
μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη
μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις Μ.Μ.Ε. ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
Β. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει αποδεδειγμένα να έχει γνώση και εμπειρία όχι μόνο στη Σχεδίαση και
Κατασκευή, αλλά και θέση σε Λειτουργία του προς προμήθεια υλικού. Για το λόγο αυτό και για να
τεκμηριώσει την τεχνική ικανότητα και την εμπειρία του στο δημοπρατούμενο αντικείμενο πρέπει να
υποβάλει και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες

παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση
των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται
με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης.
2.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να

βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων.
3.Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
4.Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου
5.Δείγματα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών
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6.Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των

τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμιά επιφύλαξη.

15PROC002940464
7.Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, ότι2015-07-29
εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή θα αναλάβει να
επιδείξει τη λειτουργία των προµηθευόµενων ειδών συναρµολογηµένα και σε πλήρη λειτουργία.
8.Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, για το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόµενων υλικών.
9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του δημοσίου με

βάση αμετάκλητη απόφαση. Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό τούτο διάστημα.
10.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των

συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
11.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.
12.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με το εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα συναφές

με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα (εδάφιο δ του άρθρου
43, παρ. 2 του ΠΔ 60/07).
13.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με το εάν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την

παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατά την εφαρμογή του ΠΔ 60/07 ή των διατάξεων του παρόντος
διαγωνισμού ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ του άρθρου 43, παρ. 2 του ΠΔ
60/07).
Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και
για τον κατασκευαστή.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι προμηθευτές για να τεκμηριώσουν την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους ικανότητα πρέπει να
υποβάλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Τραπεζικές βεβαιώσεις για τη χρηματοοικονομική ικανότητα και φερεγγυότητα τους.
2.Τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα των ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.
3.Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από
όλα τα μέλη τους.

Δ. ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι, η συντήρηση, η υποστήριξη θα
παρέχεται από τον ίδιο τον προμηθευτή με επιτελείο, συνεργείο και αποθέματα ανταλλακτικών
εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει με δική
του ευθύνη την διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούμενης για την εγκατάσταση του συνολικού
συστήματος, χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του ΔΗΜΟΥ .
3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι ο χρόνος εγγύησης για τη σωστή και
καλή λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος ορίζεται σε ένα χρόνο από την παραλαβή των
επιμέρους συστημάτων και τη θέση τους σε λειτουργία, όπως θα καθοριστούν στη σύμβαση.
4.Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να διενεργήσει την
δημοπρατούμενη προμήθεια, σύμφωνα με την παρούσα.
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Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να
υπογράφονται από όλα τα μέλη τους ή τον κοινό εκπρόσωπο τους.
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«Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)
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. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
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»

Άρθρο 8
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr προσφορά με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα. Σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 11 της ΥΑΠ1/2390/16-10-2013. Τα περιεχόμενα του
ανωτέρου ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής:
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που θα
περιέχει δύο (2) (υπο)φάκελους με τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά»
αντίστοιχα.
β. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
Περιεχόμενο Τεχνικής - Οικονομικής προσφοράς
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.
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Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
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υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Τα 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.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
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.
I. Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά
φυλλάδια, τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και να
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να επιτρέπουν τον σχηματισμό τέλειας εικόνας, των
προσφερομένων ειδών. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν προσθήκες, διορθώσεις, παρακολούθηση
αλλαγών κ.λ.π.. Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής.
II.Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
III.Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους και η έλλειψη των στοιχείων και δικαιολογητικών του άρθρου
αυτού, αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά θα περιέχει τα ακόλουθα:
A. Υποφάκελο με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής», του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης,
τοποθετημένα στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνική προσφορά με τη σειρά και τις ενδείξεις
που αναφέρονται.
Β.Υποφάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", και θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί µε τον ίδιο τρόπο, δοµή, τάξη και αρίθµηση που έχει συνταχθεί το
Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους για το σκοπό αυτό πίνακες.
Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά (prospectus, τεχνικά εγχειρίδια), στην
Ελληνική γλώσσα, εφ’ όσον αυτό είναι δυνατό, για την πληρέστερη αντιπροσώπευση των προµηθευόµενων
ειδών καθώς και τις αντίστοιχες παραπομπές στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
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Γ. Υποφάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα ισχύει για τουλάχιστον 180 ημέρες.
Θα περιλαμβάνει σε ένα αντίγραφο την οικονομική προσφορά για το έργο ως εξής:
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• Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονομική
Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη 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 η οικονομική προσφορά
δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
•Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του
υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
•Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ
παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά») ή εκ παραδρομής υποβολή
δικαιολογητικού συμμετοχής 'γη δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
1.Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να συμπεριλαμβάνονται :
 Η δαπάνη προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος
ηλεκτρονικής υδροληψίας άρδευσης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για εξοικονόμηση αρδευτικού
νερού.
>Η δαπάνη δοκιμών λειτουργίας του συστήματος, εκπαίδευσης, συντήρησης και εγγυήσεως καλής λειτουργίας.
>Κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια, εγκατάσταση
και λειτουργία ενός πλήρους συστήματος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
>Τα έξοδα χαρτοσήμων και λοιπών ενσήμων της προσφοράς και του συμφωνητικού. Επίσης τα έξοδα για τη
δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού, καθώς και των προηγούμενων αν αυτός είναι
επαναληπτικός, όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων μαζί με τις
επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα επιβληθούν αναδρομικά, θα βαρύνουν όλες τον τελευταίο μειοδότη
(ανάδοχο). Ειδικά και μόνο ο ΦΠΑ που βαρύνει ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή
της προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον στη συνολική αξία της προσφοράς. Η οικονομική προσφορά
πρέπει να περιλαμβάνει:
■Συμπληρωμένο το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ της προκήρυξης
1. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως και σε περίπτωση
που υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως.
Παράλειψη της ολόγραφου γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Όλα τα στοιχεία της οικονομικής
προσφοράς θα είναι γραμμένα στη γραφομηχανή ή σε Η/Υ. Προσφορά που δεν πληροί τον όρο αυτό κρίνεται
απαράδεκτη.
2.Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου των εντύπων οικονομικής
προσφοράς.
3.Οι τιμές της προσφοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τιμές του Προϋπολογισμού της μελέτης της
προμήθειας, τόσο στο σύνολό τους όσο και στα επιμέρους κονδύλια.
Άρθρο 9
Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
1.Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
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πύλης www.promitheus.qov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 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 ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β-21.10.13)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
2.Περιεχόμενο Προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: α) ένας υποφάκελος με
την ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά»
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.
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ως εξής:
α. Σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:
1.Η αποσφράγιση γίνεται πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα
διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων και τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
2.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από το Δήμο Ζηρού.
3.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. Ομοίως, μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
β. Στάδιο Αποσφράγισης φακέλων Τεχνικών Προσφορών και Αξιολόγησης:
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
α. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην
ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι
(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με
ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
β. Η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης - ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, παραλαμβάνει τους
ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των
προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους
συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη
«Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». Οι υποφάκελοι με την ένδειξη
Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει
προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη της.
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που
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κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους - σύμφωνα με τα ισχύοντα καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές
/απαιτήσεις της Υπηρεσίας .
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από το
Δήμο Ζηρού, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα
εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων
επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς,
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών
που τους ορίζονται.
στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή
έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει
πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες.
Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Η Ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf
το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού,
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η
οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά
αποφασίζει.
ζ. Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται / γνωμοδοτεί με
ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και
έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι προσφορές που
αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν.
η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το υπόψη στάδιο
του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική
ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα
της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.
θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά), κατά το
ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που
δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με
χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
ι. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για
ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
ια. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη
Επίμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο
στάδιο.
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές
προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση
το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των
οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το
οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης
απόφασης.
ιβ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο
του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική
ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα
της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση
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γ. Στάδιο Αποσφράγισης φακέλων Οικονομικών Προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη:
Επισημαίνεται ότι για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη:
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α) η συμφωνία με την Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης,
β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,
γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και
την τρέχουσα τιμή της αγοράς.
Επίσης, θα εξετασθεί η φερεγγυότητα των προμηθευτών, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, και η οικονομική
τους κατάσταση.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη συμφερότερη προσφορά, εκ των προμηθευτών των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Ο κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις για τα παραπάνω
όπως και κάθε άλλη πληροφορία, προσφορά ή επιπλέον δυνατότητα που θέλει, για τα προσφερόμενα του
είδη, για να εκτιμηθούν από την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αποκλίσεις από τους όρους της
διακήρυξης ή από σημεία που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε
ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής,
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
2. Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο της
ποσότητας ή μέρος της,
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε την τελική απόφαση
λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων
εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα
συνέχισης του διαγωνισμού. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο
το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.
Άρθρο 12
Αξιολόγηση προσφορών – Κριτήρια
Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει µε κριτήριο, για την κατακύρωση της προµήθειας, την συµφερότερη
προσφορά. Θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
α) Η συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε συγκεκριµένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των
προδιαγραφών που καθορίζονται στη διακήρυξη.
β) Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν αποκατάστασης βλαβών για τουλάχιστον ένα έτος.
ε) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) µετά την πώληση και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών για
τουλάχιστον 5 χρόνια.
Τα προαναφερόµενα κριτήρια (στοιχεία αξιολόγησης) κατατάσσονται σε δύο οµάδες και ορίζονται συντελεστές
βαρύτητας, ως εξής:
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Α. Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών , Ποιότητας και Απόδοσης
(Συντελεστής βαρύτητας 70 %)
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Α.1. Η συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που
καθορίζονται στη διακήρυξη (συντελεστής βαρύτητας 70 %).
Β. Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
Β.1. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν αποκατάστασης βλαβών από ένα (1) (ελάχιστη
απαίτηση) έως τρία (3) έτη, (συντελεστής βαρύτητας 15 %).
Β.2. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών για
τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια (συντελεστής βαρύτητας 15%).
Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών είναι 50 για την περίπτωση ακριβούς
κάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου, µέχρι 40, εάν αποκλίνει επουσιωδώς από την αντίστοιχη απαίτηση και
µέχρι 60, εάν υπερκαλύπτει τα αιτούµενα. Η σταθµισµένη γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου επί την βαθµολογία του. Η συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς, είναι το άθροισµα των
σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα
παραπάνω, κυµαίνεται από 40 έως 60 βαθµούς.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά
από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί
στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.
Απαράβατοι όροι.
Όλα τα χαρακτηριστικά, που περιλαµβάνονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ το οποίο περιγράφει τις
τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών, θεωρούνται απαράβατοι όροι.
Η αξιολόγησή τους επιδέχεται έναν από τους δύο χαρακτηρισµούς
«ικανοποιείται» – «δεν ικανοποιείται».
Αν οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ικανοποιείται, το κριτήριο βαθµολογείται µε βαθµό µικρότερο
του 40 και η προσφορά αποκλείεται του διαγωνισµού.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο (Λ) της βαθµολογίας προς την τιµή
προσφορά.
Λ = Σ. Β./Τιµή
όπου Τιµή είναι η τιµή προσφοράς των υπό προµήθεια ειδών χωρίς Φ.Π.Α. και
όπου Σ.Β. (Σταθµισµένη Βαθµολογία) είναι το άθροισµα των γινοµένων των επί µέρους συντελεστών
βαρύτητας κάθε κριτηρίου (στοιχεία των οµάδων Α και Β) επί την αντίστοιχη βαθµολογία τους (40-60), όπως
φαίνεται και από τον ακόλουθο τύπο:
i=1
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όπου i=1,2,….ν είναι το πλήθος των επί µέρους κριτηρίων (το πλήθος των στοιχείων των οµάδων Α και Β)
σi=ο επί µέρους συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i
βi=η βαθµολογία του κριτηρίου i.
Ο υπολογισµός της Σταθµισµένης Βαθµολογίας θα γίνει µε βάση τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(40-60)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Α.1
Η
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΩΝ 0,70
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΜΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΥΣΙΩΔΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α
0,70
Β. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Β.1
Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 0,15
ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΑ
(1)ΧΡΟΝΟ
(ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ)
Β.2
Η
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ 0,15
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
(SERVICE)
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
ΠΩΛΗΣΗ
ΚΑΙ
Η
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΓΕΝΙΚΟ
Α+Β)

ΣΥΝΟΛΟ

0,30
(ΟΜΑΔΩΝ 1,00

Άρθρο 13
Ενστάσεις κατά της Δημοπρασίας
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ
1. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ´ αυτόν ή του
αποκλεισμού προμηθευτή, υποβάλλονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή
έχει αποκλειστεί απ` αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
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2. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραπτές και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση ή τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος του
αντιστοίχου σταδίου.
3.

Για τις ενστάσεις αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή την παραλαβή αυτών, υποβάλλει σ' αυτή το πρακτικό
του διαγωνισμού μαζί με τις ενστάσεις και τις απόψεις της πάνω σε αυτές, προκειμένου να αποφασίσει για την
αποδοχή ή την απόρριψή τους.

4.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου,
ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό
αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολο από κάθε αιτία"). Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών
παραβόλων, 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
Προϊσταμένη Αρχή ή εναλλακτικά μπορεί να γίνει κατάθεση ηλεκτρονικού παραβόλου (e- Παράβολο) κατά τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 29 παράγ. 3 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31- 3-11) και σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ
1163/3- 7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών περί ηλεκτρονικού παραβόλου.

5. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΑ Π1/2390/2013
(ΦΕΚΒ/2677/21-10-2013).
Άρθρο 14
Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού
1.Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ,
το οποίο μπορεί να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα και να δημοπρατήσει πάλι την προμήθεια με τους ίδιους ή
τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει στην διενέργειά της με άλλο νόμιμο τρόπο.
2.Αν ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο, οι συμμετέχοντες σ'
αυτόν δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης (ΠΔ 28/1080 άρθρο 24 παρ.3).
3.Η απόφαση της Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ για την κατακύρωση ή την ενδεχόμενη ακύρωση του
διαγωνισμού γνωστοποιείται σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά.
Άρθρο 15
Υπογραφή της Σύμβασης
1.Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας
κοινοποιείται στον μειοδότη προμηθευτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της, μαζί με
την πρόσκληση να υποβάλει στην υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
2.Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.
3.Αν ο προμηθευτής δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την παραπάνω εγγυητική
επιστολή, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 & 35 της με αριθμό 11389/93
Υπουργικής Απόφασης «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185)».
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1.Η πληρωμή της αξίας του συστήματος θα γίνει ύστερα από προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και των
αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού, σύμφωνα με το
άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
2.Ο προμηθευτής βαρύνεται με τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις
ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Άρθρο 17
Χρόνος ισχύος προσφορών - Εγγύηση συμμετοχής
1.

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων δεσμεύει αυτούς για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασής του.

2.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγύησης με
τη μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, αξίας ίσης με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
προμήθειας, εκτός Φ. Π. Α.
3. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η
διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη
της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

4.

Εγγυητική επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω είναι απαράδεκτη και δεν γίνεται
αποδεκτή, οπότε ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
5. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του
ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του ν. 4281/2014
δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση
συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους
λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβαση

6.

Η εγγύηση συμμετοχής του ανακηρυχθέντος αναδόχου θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της
σύμβαση με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας.
Άρθρο 18
Τεύχη Δημοπράτησης
1. Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος
τα ακόλουθα:
1)Διακήρυξη της δημοπρασίας.
2)Η υπ' αριθμ. 8/2015 μελέτη της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με :
3)Προϋπολογισμός της μελέτης.
4)Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
5)Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
6)Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.
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7)Τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
8) Προϋπολογισμός και Τιμολόγιο προσφοράς του προμηθευτή.
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2. Τα παραπάνω τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης προμήθειας, η οποία υπερισχύει σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους.
Άρθρο 19
Νομική μορφή Ενώσεων Προμηθευτών και Κοινοπραξιών
Σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρατούμενης προμήθειας σε Κοινοπραξία, είναι αναγκαίο για την
υλοποίηση της σύμβασης, να αποκτήσουν τη νομική μορφή, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του
κράτους μέλους της ΕΕ, όπου βρίσκεται η εγκατάστασή τους. Για το σκοπό αυτό κατά την υπογραφή της
σύμβασης πρέπει να υποβληθεί από την ανάδοχο Κοινοπραξία συστατική πράξη, από την οποία να
προκύπτει ότι έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα με τη νομική μορφή, που προβλέπεται στη χώρα
εγκατάστασής της.
Άρθρο 20
Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού πριν την υπογραφή της σύμβασης
επιλύονται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Άρτας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2854/2000
και 2522/1997, ενώ αυτές που ανακύπτουν μετά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας επιλύονται από τα
ίδια Δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 270 του Π.Δ. 410/1995.
Άρθρο 21 Άλλες διατάξεις
1.Η συμμετοχή στο παρόντα διαγωνισμό και η υποβολή προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο
ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του
διαγωνισμού.
2.Περίληψη της παρούσας διακήρυξης τοιχοκολλείται στα Γραφεία του ΔΗΜΟΥ και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό τύπο, όπως ορίζει ο νόμος.
3.Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού, καθώς και των προηγούμενων αν αυτός είναι
επαναληπτικός, βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
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Η μελέτη υπ’ αρίθμ.: 8/2015 µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΚΑΡΤΑΣ

ΓΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΝΕΡΟΥ»

προϋπολογισμού

255.348,00 € με τον ΦΠΑ αναφέρεται στην προμήθεια ηλεκτρονικών υδροληψιών άρδευσης με χρήση
επαναφορτιζόμενης κάρτας στις προβλεπόμενες θέσεις.
Τα προμηθευόμενα είδη περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Ηλεκτρονική υδροληψία ελάχιστης διατομής 2 ½’’ βιδωτή και
κάρτα μνήμης επαναφορτιζόμενη

346

Στα ανωτέρω υπολογίζονται και ο φορτιστής καρτών καθώς και λογισμικό για τη λειτουργία του συστήματος.
Όλα τα επιμέρους τμήματα και υλικά του συστήματος θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ελληνικές
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/237/17-7-2012 ΦΕΚ 2221 Β’ /
30-72012.ή αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές που καλύπτουν τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των
ΕΤΕΠ.
Οι κατασκευαστές των προϊόντων και επιμέρους τμημάτων θα διαθέτουν υποχρεωτικά σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου ποιότητας κατά ISO 9001.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να κάνει αυτοψία του χώρου σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
σύμβασης. Ο χρόνος άφιξης – εγκατάστασης – λειτουργίας των ειδών ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας.
Το πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογραφεί αφού μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των
εργασιών θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία το σύστημα, η οποία θα γίνει µε ευθύνη του ανάδοχου και θα
λειτουργεί σύμφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, τις υποδείξεις της «Επιτροπής ελέγχου και
παραλαβής» και την εκπαίδευση στη λειτουργία του συστήματος. Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

1

Αυτοψία στο χώρο εγκατάστασης

2

Προμήθεια όλου του αναγκαίου
εξοπλισμού
Εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης

3
4
5

1ο δεκαήμερο
2οδεκαήμερο 3ο δεκαήμερο
4ο δεκαήμερο 5ο δεκαήμερο

Εκπαίδευση στη χρήση του
εξοπλισμού
Δοκιμαστική λειτουργία του
συστήματος
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

6ο δεκαήμερο
6ο δεκαήμερο

ΑΔΑ: 73ΙΔΩΡ0-ΡΝΣ
Οι ηλεκτρονικές υδροληψίες αρδεύσεως θα πρέπει να αποτελούνται από τα κατωτέρω μέρη:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α
1

Υδραυλική βαλβίδα μονού ή διπλού

Το σύστημα θα αποτελείται από μια ευθύγραμμη ή γωνιακή

θαλάμου

ρυθμιζόμενο

υδραυλική βαλβίδα μονού ή διπλού θαλάμου και το

σταμάτημα, ευθύγραμμη ή γωνιακή

υδρόμετρο σε ένα ενιαίο σώμα ελάχιστης διαμέτρου 2 ½’’

ελάχιστης διαμέτρου Φ2½’’ βιδωτή

βιδωτό. Στην είσοδο θα υπάρχει σπείρωμα εξωτερικό

με

ηλεκτρονικό

ελάχιστης διαμέτρου 2 ½’’ και στην έξοδο ελάχιστης

υδρομετρητή σε ένα ενιαίο σώμα

διαμέτρου 2 ½’’ εσωτερικό. Το υδρόμετρο θα είναι ξηρού

κατάλληλη

τύπου, ηλεκτρονικό, με παλμό ίδιας διατομής με τη βαλβίδα

με

ενσωματωμένο
για

οριζόντια

τοποθέτηση.

και επισκέψιμο. Η έλικα του μετρητή θα είναι τοποθετημένη
σε σημείο του σώματος ώστε να μην επηρεάζεται από
τυχόν φερτά υλικά.
Οι ενδείξεις του υδρομετρητή θα είναι εμφανείς ώστε να
είναι

δυνατόν

να

γίνεται

έλεγχος

των

κυβικών.

Η

καταμέτρηση του υδρομετρητή θα πρέπει να είναι ακριβείας
και το σφάλμα να μην ξεπερνάει το 2%.
Η ηλεκτρονική υδροληψία θα είναι κατάλληλη για πίεση
λειτουργίας από 0,5 bar μέχρι 12,0 bar.
Όλα

τα

χυτοσιδηρά

μέρη

θα

είναι

βαμμένα

με

ηλεκτροστατική βαφή πάχους 150 μm. Πριν τη βαφή θα
2

Οθόνη – ελεγκτή σε ειδικό ανθεκτικό

πρέπει να έχει προηγηθεί αμμοβολή κατά SAE2.
Η ηλεκτρονική μονάδα - οθόνη και οι μπαταρίες θα είναι

κουτί.

τοποθετημένα σε ανθεκτικό κουτί (χυτοσιδηρό ή από
ανοξείδωτο χάλυβα ή οποιοδήποτε άλλο ανθεκτικό υλικό),
γαλβανικά απομονωμένο ώστε να μην επηρεάζεται από
κεραυνούς, με ειδικά ελαστικά στεγανοποίησης, ώστε να
προστατεύεται από τις δυσχερείς

καιρικές συνθήκες

(έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, κεραυνούς κ.α.).
Η ηλεκτρονική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με φωτεινές
ψηφιακές ενδείξεις LED τεσσάρων ψηφίων και δίνει την
δυνατότητα

επιλογής

των

κυβικών

που

θέλει

να

καταναλώσει ο χρήστης (20 -1000) ώστε μετά το πέρας των
επιλεγμένων κυβικών, η υδροληψία να κλείσει αυτόματα.
Θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης των υπόλοιπων
προς κατανάλωση μονάδων-κυβικών που έχουν επιλεχθεί,
ώστε ο επόμενος χρήστης να υπολογίσει τον χρόνο που θα
μπορεί να χρησιμοποιήσει την υδροληψία. Η ηλεκτρονική
υδροληψία

λειτουργεί

με

μπαταρίες

που

θα

είναι

τοποθετημένες σε ειδικό κουτί (battery pack) και θα μπορεί
να λειτουργεί έως και δυο χρόνια, αναλόγως της χρήσης και
των περιβαλλοντικών συνθηκών. Οι μπαταρίες και η
ηλεκτρονική μονάδα αποσυνδέονται εύκολα, με ειδικό κλίπ,

ΑΔΑ: 73ΙΔΩΡ0-ΡΝΣ
για την περίπτωση αντικατάστασης. Ο ΤΟΕΒ θα έχει την
δυνατότητα αλλαγής των κωδικών
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υδροληψιών, του προγράμματος, των

ασφαλείας

των

καρτών και του

φορτιστή σε κάθε αρδευτική περίοδο για μεγαλύτερη
3

Ειδικό

κουτί

μπαταριών

(battery

pack).

ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος.
Οι μπαταρίες θα είναι τοποθετημένες σε ειδικό κουτί
ανθεκτικό στην υγρασία και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
Η ηλεκτρονική υδροληψία λειτουργεί με μπαταρίες απλές ή
λιθίου που θα είναι τοποθετημένες σε ειδικό κουτί.
Η διάρκεια ζωής των μπαταριών θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Οι μπαταρίες και η ηλεκτρονική μονάδα θα αποσυνδέονται

4

Ανθεκτικό κουτί με ειδικά ελαστικά

εύκολα, για την περίπτωση αντικατάστασης.
Η ηλεκτρονική μονάδα – οθόνη – ελεγκτής και η μπαταρία

στεγανοποίησης

(όπου

θα είναι τοποθετημένα σε ειδικό ανθεκτικό κουτί χυτοσιδηρό

τοποθετούνται η οθόνη – ελεγκτής

ή από ανοξείδωτο χάλυβα ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχης

και

να

ποιότητας υλικό, με ειδικά ελαστικά στεγανοποίησης, με

προστατεύονται από τις δυσχερείς

θερμομόνωση ώστε το ηλεκτρονικό σύστημα να λειτουργεί

καιρικές συνθήκες.

σε περιβάλλον σταθερό και σε βαθμούς όχι περισσότερο

οι

μπαταρίες)

ώστε

από 25ο C και γενικότερα να προστατεύεται από τις
δυσχερείς καιρικές συνθήκες και να δημιουργεί σταθερό
περιβάλλον, χωρίς να επηρεάζεται η σωστή λειτουργία του
5

6

Ο χειρισμός και ο προγραμματισμός

συστήματος.
Ο χειρισμός και ο προγραμματισμός για την επιλογή των

θα είναι εύκολος και κατανοητός;.

κυβικών θα γίνεται από κομβία ανθεκτικά στην υγρασία και

Υποδοχή κάρτας.

στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
Η υποδοχή της ηλεκτρονικής

κάρτας

κατασκευασμένη

υλικό

από

ανθεκτικό

θα
με

είναι
ειδικές

ανοξείδωτες επαφές ανθεκτικές στην υγρασία και στις
7

Επαναφορτιζόμενη κάρτα μνήμης

ακραίες καιρικές συνθήκες.
Η κάρτα μνήμης θα είναι από ανθεκτικό υλικό ,αδιάβροχη,
συμπαγής, τεχνολογίας i button με ειδική κωδικοποίηση για
την αδιάβλητη και απρόσκοπτη χρήση της και θα δέχεται
απεριόριστες φορτίσεις. Θα φορτίζεται με μονάδες (κυβικά)
μέσω του λογισμικού και του φορτιστή, στον ΤΟΕΒ, όπου
καταγράφεται αναλυτικά η κίνηση των χρεώσεων και
εισπράξεων του κάθε χρήστη. Κάθε κάρτα θα μπορεί να
ενεργοποιήσει ταυτόχρονα (να ανοίξει και να κλείσει) μια ή
και περισσότερες ηλεκτρονικές υδροληψίες σε οποιαδήποτε
θέση. Σε περίπτωση βλάβης ή βανδαλισμού της συσκευής,
η ηλεκτρονική υδροληψία θα πρέπει να έχει εφεδρικό
πρόγραμμα όπου θα κάνει καταγραφή των κυβικών με
πρόστιμο και αφού τελειώσει την παροχή των δηλωμένων
κυβικών να κλείνει αυτόματα και να μην μπορεί να
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ξανανοίξει παρά μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο από την
υπηρεσία.
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Για την ασφάλεια του συστήματος πρέπει να υπάρχουν
δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην μπορεί να παραβιαστεί με
σκοπό τη λειτουργία της υδροληψίας χωρίς την ειδική
κάρτα.
8

Συσκευή φόρτισης των καρτών

Η

συσκευή

φόρτισης

των

καρτών

και

λογισμικό

ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να εγκατασταθεί στον
ΤΟΕΒ. Ο οργανισμός έχει την απόλυτη διαχείριση του
αρδευτικού νερού που καταναλώνεται μέσω του ειδικού
9

Λογισμικό

φόρτισης

πρόγραμμα ελέγχου.

καρτών

και

λογισμικού.
Το λογισμικό φόρτισης καρτών θα δίνει την δυνατότητα για
διαχείριση των παρακάτω στοιχείων:


Στοιχεία καταναλωτή



Ημερομηνία φόρτισης κάρτας



Τιμή χρέωσης κυβικών



Διαφορετική χρέωση ανά κυβικό και καταναλωτή



Χρέωση, είσπραξη



Παλαιό υπόλοιπο , νέο υπόλοιπο



Συνολικά κυβικά ανά καταναλωτή



Συνολικά κυβικά ανά περίοδο

Θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής της συνολικής
κατανάλωσης σε κάθε ηλεκτρονική υδροληψία, για κάθε
κάρτα χρήστη και για όλους τους χρήστες του έτους. Τα
δεδομένα

που

έχουν

καταγραφεί

στην

ηλεκτρονική

υδροληψία θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται εύκολα σε
ειδικό λογισμικό «πρόγραμμα ελέγχου» όπου και θα
αποθηκεύονται για επεξεργασία.
Ο ΤΟΕΒ θα μπορεί να κάνει εύκολο και γρήγορο έλεγχο
των

καταναλώσεων

(π.χ.

σύγκριση

κυβικών

που

καταναλώθηκαν από κάθε χρήστη ή συνολικά κατά την
αρδευτική περίοδο με το σύνολο των κυβικών που
αγοράστηκαν από τον Οργανισμό κ.α.)
Να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του συστήματος φόρτισης
των καρτών καθώς και του αντίστοιχου λογισμικού
αναλαμβάνεται

από

τον

προμηθευτή

και

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προμήθειας.
Στο πρόγραμμα ελέγχου θα μπορούν να διαχειριστούν
τουλάχιστον τα παρακάτω δεδομένα :


Κωδικό υδροληψίας.



Όνομα καταναλωτή για κάθε υδροληψία.



Συνολική κατανάλωση ανά καταναλωτή.



Χρήσεις ανά καταναλωτή.
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Συνολική κατανάλωση ανά υδροληψία.

Επίσης ο Οργανισμός θα μπορεί να διαγράφει όλα τα
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δεδομένα από κάθε ηλεκτρονική υδροληψία στην αρχή
κάθε αρδευτικής περιόδου.

Οποιοδήποτε υλικό νέας τεχνολογίας που δεν περιγράφεται ρητά στις παρούσες προδιαγραφές, αλλά
καλύπτει τις απαιτήσεις τους, γίνεται αποδεκτό και δεν αποτρέπει άλλους προμηθευτές για την
προμήθεια των τεμαχίων των ηλεκτρονικών υδροληψιών και των ειδικών τεμαχίων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του συστήματος «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ» αναλαμβάνεται
από τον προμηθευτή.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α/Α

Φ 50

Φ 65

2 ½’’

Φ 80

Φ 100

L

380

380

395

450

480

A

200

200

200

210

210

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΛΙΚΟ

1

ΣΩΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ- ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

ΧΥΤ/ΡΟΣ GGG 40

2

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

N.B.R. ή E.P.D.M. ή NEOPREN

3

ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΧΥΤ/ΡΟΣ GGG 40

4

ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

5

ΚΟΥΤΙ

ΧΥΤ/ΡΟΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ

ή

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
GGG

ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ

40

ή
ΆΛΛΟ

ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΌ

6

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

7

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 24/03/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 24/03/2015
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ
ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΔΑ: 73ΙΔΩΡ0-ΡΝΣ
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ : ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΔΑ: 73ΙΔΩΡ0-ΡΝΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Η μελέτη υπ’ αρίθμ.: 8/2015 µε θέμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ προϋπολογισμού 255.348,00
€ µε το ΦΠΑ αναφέρεται στην προμήθεια των ανωτέρω για τον ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑΣ - ΜΑΥΡΗΣ.
Τα προμηθευόμενα είδη περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ε/Μ

ΠΟΣΌΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ

346

600,00

207.600,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1.

Ηλεκτρονική
Υδροληψία ελάχιστης
διατομής 2 ½’’
βιδωτή και
κάρτα μνήμης
επαναφορτιζόμενη

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

207.600,00

ΦΠΑ (23%)

47.748,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

255.348,00

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 24/03/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 24/03/2015
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΔΑ: 73ΙΔΩΡ0-ΡΝΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
15PROC002940464 2015-07-29

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»

τηλ: …………………………….

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10025/24-072015

Fax: …………………………….
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ηλεκτρονική
υδροληψία
ελάχιστης διατομής
2 ½’’

346

βιδωτή και
κάρτα μνήμης
επαναφορτιζόμενη
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 24/03/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 24/03/2015
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

