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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δημαρχείου 2,
Κυπαρισσία,
Μεσσηνίας Τ.κ.24500
Τηλ.2761062130
Fax: 2761062131

Κυπαρισσία, 2.6.2017
Αρ. Πρωτ.: 1311

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α/Σ ΚΑΙ ΒΙΟ.ΚΑ.
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
39.600,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) & 49.104,00€ (με Φ.Π.Α.)
39.600,00€
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά
χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 , για την ανάθεση της εκτέλεσης της
υπηρεσίας (εργασίας) “ Παροχή Υπηρεσιών για Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Α/Σ και
ΒΙΟ.ΚΑ. Φιλιατρών “ , σύμφωνα με τους κάτωθι όρους :

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων Φιλιατρών της ΔΕΥΑΤ, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη (τεχνικές προδιαγραφές,
τιμολόγιο κ.λ.π.) της υπ αριθμ. 128/ 2016 σχετικής μελέτης .
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός δαπάνης

Η προϋπολογισθείσα, δαπάνη της υπό τον παρόντα διαγωνισμό υπηρεσίας, ανέρχεται στο
σ
ποσό των 49.104,00 Ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , σύμφωνα με την υπ αριθμ. 128 /
2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από
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ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.00.04 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2016 της ΔΕΥΑΤ .
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Άρθρο 3
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

1.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κατάστημα της ΔΕΥΑΤ στην Κυπαρισσία , στην οδό
Δημαρχείου 2, ενώπιον της Επιτροπής ή της ορισθείσας από αυτή επιτροπής διαγωνισμού
, την 14 Ιουνίου 2017 , ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης του διαγωνισμού την 10:30π.μ. και
ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών την 11:00π.μ.

2.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες
έγγραφες προσφορές, συντεταγμένες σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης, με ιδία
παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο . Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια
Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό .

3.

Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στην ΔΕΥΑΤ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
πλην αυτού που προβλέπουν οι παράγραφοι 3.1 & 3.2 δεν αποσφραγίζονται , δεν
λαμβάνονται υπόψιν και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν .

Άρθρο 4
Τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η παρούσα διακήρυξη
2.Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του έργου – τιμολόγιο μελέτης
3.Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές

Άρθρο 5
Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, πού
έχουν αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σχετικές με υπηρεσίες λειτουργίας
βιολογικών καθαρισμών ισοδύναμου πληθυσμού 10.000 ι.κ.
Για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης , ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί
απαρεγκλίτως και σε έκτακτες περιπτώσεις να παρεμβαίνει άμεσα για την εκτέλεση των εργασιών
και χειρισμών που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 128 / 2016 σχετική μελέτη .
Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή
της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη , που θα διευκρινίζει τους όρους της
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κοινοπραξίας . Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή
στην ανάδοχο κοινοπραξία .
17PROC006279448
2017-06-02
1.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την

προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα
δηλώνει ότι διαθέτει το ειδικό επάγγελμα το οποίο θα είναι συναφές με την δημοπρατούμενη
υπηρεσία δηλαδή υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα
δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
ii. Δωροδοκία,
iii. Απάτη,
iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
vii. για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στα
άρθρα 73 και 306 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
-τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)
-τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.)
Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας
θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας
θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
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δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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Ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας
θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών
προδιαγραφών, των όρων της παρούσης διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και
κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Ζ) Βεβαιώσεις εμπειρίας οικονομικού φορέα:
Για την απόδειξη της εμπειρίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει βεβαιώσεις από τις οποίες
θα αποδεικνύεται η εμπειρία του στην εκτέλεση εργασιών σχετικές με υπηρεσίες βιολογικών
καθαρισμών αστικών λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού

7.300 κατοίκων και άνω, πέραν της

πενταετίας.
Η) Βεβαίωση για την επίσκεψη και την γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της
εγκατάστασης του εν λόγω διαγωνισμού
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν μετά από αίτησή τους, επίσκεψη στην
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατρών, σε ημερομηνίες που θα οριστούν κατόπιν
συνεννόησης με την ΔΕΥΑΤ, προκειμένου να τους δοθεί βεβαίωση για την επίσκεψη και την γνώση
των γενικών και τοπικών συνθηκών των εγκαταστάσεων. Οι πιο πάνω επισκέψεις θα
πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με την ΔΕΥΑΤ και ο ενδιαφερόμενος θα συνοδεύεται από
τεχνικά στελέχη που ανήκουν στην επιστημονική του ομάδα. Θα συνοδεύεται, επίσης, από
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΤ προκειμένου να του παρέχονται διαθέσιμες
πληροφορίες που τυχόν θα ζητήσει.
Τα αιτήματα για επίσκεψη στην Εγκατάσταση υποβάλλονται το αργότερο οκτώ (8) ημερολογιακές
ημέρες πριν τη προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών.
Οι επισκέψεις στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατρών θα πραγματοποιηθεί μέχρι και
τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν τη προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών.
Θ) Προσωπικό
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει το κάτωθι προσωπικό:
α) επιστημονικό προσωπικό
- Έναν Χημικό Π.Ε. ή Χημικό Μηχανικό Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη
εμπειρία στην λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ., ισοδύναμου πληθυσμού
7.300 κατοίκων και άνω , πέραν της πενταετίας ο οποίος θα εκτελεί και χρέη συντονιστή της
ομάδος.
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Το επιστημονικό προσωπικό θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τις εργασιακές του σχέσεις με το
διαγωνιζόμενο σχήμα ( εταίροι, υπάλληλοι ή συνεργάτες) καθώς και για την αποδοχή τους για την
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συμμετοχή στην ομάδα λειτουργίας και συντήρησης του έργου.
Η ελάχιστη πραγματική εμπειρία του συντονιστή της ομάδος θα είναι σχετική με την προτεινόμενη
από τον διαγωνιζόμενο θέση του στο Έργο και θα αποδεικνύεται από τα συνημμένα πιστοποιητικά
(βεβαιώσεις εμπειρίας). Διευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που
έχουν σχέση με τα έτη απασχόλησης σε ιδίας φύσεως αντικείμενο και σε ίσης ή μεγαλύτερης
δυναμικότητας έργο.

β) εργατοτεχνικό προσωπικό
-Έναν υπεύθυνο συντήρησης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, μερικής απασχόλησης
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε ή T.E ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε ή T.E .

Ο ανάδοχος θα πρέπει να απασχολεί στις εγκαταστάσεις και σε μόνιμη βάση κατ’ ελάχιστον ένα
άτομο, εργατοτεχνίτη, για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας τους και συντήρηση τους.

Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι σε περίπτωση
ανάληψης της υπηρεσίας θα απασχολήσει το παραπάνω εργατοτεχνικό προσωπικό.

Ι) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i.

Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ.
σύστασης,

τροποποιήσεων

καταστατικού

και

γ) Φ.Ε.Κ.,

στο

οποίο

υπάρχει

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
ii.

Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της
Ε.Π.Ε.

iii.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα
φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με
πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή
στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά
έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να
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αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα
υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα
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αντιστοιχίζει.
2.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η
ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει
προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την
αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό
της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών
όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., το οποίο και θα αποφασίσει
σχετικά. Εάν το Δ.Σ. αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους
όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του
μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί
με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
3.

Οι υπεύθυνες Δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη

με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί
ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράψει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία
(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Δ.Σ.
τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα
ενεργεί ως νό9μιμος εκπρόσωπός της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Άρθρο 6
Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
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2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να
καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως
προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
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ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο.
Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
α) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
β) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά συμμετοχής)
β) την εγγυητική συμμετοχής του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης
Ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό με συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς της Υπηρεσίας. Θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα
από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη
περίπτωση. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός
προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο
αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη και αποκλείονται από τον
διαγωνισμό αυτές οι προσφορές.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα
αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική
προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα
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συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την
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ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.

Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

Άρθρο 7
Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό δύο
τις εκατό (2%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 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. Δηλαδή ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ΑΔΑ: ΩΣΓΥ465ΘΠ4-Π8Π
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε
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περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού
Συμβουλίου αν:
ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78,
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογητικά ή
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του
Ν.4412/2016)

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.

2)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με
αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά
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την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

3)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

4)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
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εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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5.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φoρείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 8
Προσφερόμενη τιμή

1.

Στην οικονομική προσφορά συμπληρώνεται η τιμή προσφοράς σε ευρώ και
θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ και αριθμητικά και ολογράφως
για το σύνολο των εργασιών.

2.

Αποκλείονται

από

τον

διαγωνισμό

προσφορές,

στις

οποίες

δεν

αναγράφεται ολογράφως η τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών.
3.

Η ολόγραφη αναγραφή της τιμής προσφοράς για το σύνολο των εργασιών
υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.

Άρθρο 9
Χρόνος ισχύος Προσφορών
1.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εξήντα (60) ημέρες από την

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού . Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω προβλεπομένου χρόνου , απορρίπτεται ως απαράδεκτη .
2.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται , εφόσον ζητηθεί από την ΔΕΥΑΤ πρίν από την

λήξη της , κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη .
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ,
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού . Μπορεί όμως η απόφαση της Επιτροπής για την
κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών , εάν
συμφωνεί και ο μειοδότης .

Άρθρο 10
Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της Επιτροπής διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
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οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
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3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στη
συνέχεια η επιτροπή κρίνει της προσφορές που γίνονται αποδεκτές και θα προχωρήσουν
στο 2ο στάδιο που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών οι οποίες μονογράφονται
από τα μέλη τα Επιτροπής και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται και
παραμένουν στην επιτροπή έως τη κατακύρωσή του.
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ., μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη
ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. Η απόφαση
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης με δική τους φροντίδα.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η
ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την
Επιτροπή Ενστάσεων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό
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(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από
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την Επιτροπή Ενστάσεων.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική
μορφή στο αρμόδιο όργανο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες.

Άρθρο 12

Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να
υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας για τα οποία έχει υποβληθεί υπεύθυνη
δήλωση, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα
ακόλουθα:
•

Πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο θα αποδεικνύεται το ειδικό επάγγελμα το
οποίο θα είναι συναφές με το δημοπρατούμενο έργο όπως ορίζεται στο άρθρο 5
της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ Προσαρτήματος Α του
Ν4412/2016, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.

•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης
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τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
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•

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

•

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και
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όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου στους
νόμιμους εκπροσώπους του.
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4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.
5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το
αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την
κατακυρωτική κατακύρωσης.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης . απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και η
σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο
νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά
την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί
και ο μειοδότης.

Άρθρο 13
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της
προς το Δ.Σ. που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση της σύμβασης.
β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων.
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γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
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Άρθρο 14

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης
1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
Δ.Ε.Υ.Α.Τ. δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 15
Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Ο χώρος εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι οι εγκαταστάσεις της επεξεργασίας λυμάτων
Φιλιατρών που ευρίσκονται στην περιοχή “ Γαλάτοβα ” της Τ.Κ. Φιλιατρών.
Το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσιών θα είναι για ένα ημερολογιακό έτος και θα
αρχίσει να μετράει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική μελέτη .

Άρθρο 16
Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του Φ.Π.Α. με τον οποίο
βαρύνεται η ΔΕΥΑΤ

Άρθρο 17
Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής : Στο τέλος κάθε μήνα θα καταβάλλεται το ποσό που
αντιστοιχεί στις πιστοποιημένες εργασίες παροχής υπηρεσιών , όπως προκύπτει από το τιμολόγιο
και τον προϋπολογισμό της μελέτης , και για το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει . Η καταβολή
του ως άνω ποσού θα γίνεται ύστερα από την σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών .
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και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογισθεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης , αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό .
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τον νόμο .

Άρθρο 18
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από την ΔΕΥΑ Τριφυλίας , τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στην διεύθυνση : οδός Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία , Τ.Κ. 24500 και στα τηλέφωνα 27610-62130
& 62132 FAX 27610-62131, Πληροφορίες Ψιλογαλάνη Παναγιώτα.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα παραδίδονται στους
ενδιαφερομένους , εφόσον ζητηθούν έγκαιρα , μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της
σχετικής αίτησης.

Άρθρο 19
Λοιποί όροι
Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα διακήρυξη σχετικά με την διεξαγωγή της εργασίας,
ισχύει ότι αναφέρει ο Ν. 4412/2016, βιβλίο ΙΙ

Άρθρο 20

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας στην
Κυπαρισσία Μεσσηνίας και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας:
www.dimostrifylias.gr.
2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δ.Ε.Υ.Α.Τ..
3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης εκτός του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς
θα ανακοινωθούν στον πίνακα Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
4. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ
Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε
περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
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5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.
1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 2017-06-02
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