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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου διαγωνισµού µε τίτλο µελέτης
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπ όψη:
1.Τις διατάξεις:
α.του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των Ο.Τ.Α» ( ΦΕΚ 11/Α),
όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
β. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
δ.
του άρθρου 55 παρ. 1στ του Ν2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης
φόρου σε
εµπορικές επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ∆ΚΥ»,
ε. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών»,
στ. του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων».
ζ. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις".
2.Τηνυπ’αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄)απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.
3.Την υπ’ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου
4.Την υπ’ αριθ.16/9.02.2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα
της « Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών
πόσιµου νερού»µε την διαδικασία του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού.
5. Την υπ’ αριθ. …./………… 2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία i)ψηφίσθηκε πίστωσης
συνολικού ποσού 33.000,00€ σε βάρος των Κ.Α. µε χρέωση ποσών ως ακολούθως: 10.000 € στον Κ.Α.
25.6262.0005 µε τίτλο «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών», 5.000 € στον Κ.Α.
25.6262.0006 µε τίτλο «Υδραυλικές Εργασίες Αντλιοστασίων, ∆εξαµενών και Αγωγών Ύδρευσης», 2.000 €
στον Κ.Α. 25.6262.0007 µε τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών Αγωγών Ύδρευσης», 12.000 € στον
Κ.Α. 25.7131.0002 µε τίτλο «Προµήθεια – Εγκατάσταση Αντλιών, Inverter (Ρυθµιστών Στροφών)κλ. Η/Μ
Εξοπλισµού Αντλιοστασίων»2.000 € στον Κ.Α. 25.7131.0008 µε τίτλο «Προµήθεια Ηλεκτρικών Πινάκων
Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» & 2.000 € στον Κ.Α. 25.7131.0010 µε τίτλο «Προµήθεια Αυτοµατισµών
Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών»,ii)εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 10/2015 µελέτης της
οι
όροι
διακήρυξης.
∆/νσης
Περιβάλλοντος
και
iii)καθορίσθηκαν
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές
σύµφωνα
µε
την
υπ’αριθ.
…/2015
ΑΟΕ
προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 23% ) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού της
υπ’αριθ. 10/2015 µελέτης, του ακόλουθου πίνακα:

α/α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είδος
Ποσότητα
Τιµή Μονάδας (€)
Ηλεκτροµηχανολογικά
1 τεµάχιο
14.829,27
και Σωληνουργικά Υλικά
Εργασία Εργάτη
20 ώρες
14
Εργασία Βοηθού
250 ώρες
16
Εργασία Τεχνίτη
250 ώρες
21
Γερανός 5t
6 ηµέρες
170
Γερανός άνω των 5t
2 ηµέρες
230
Φορτηγό Αυτοκίνητο 1t
40 ηµέρες
25
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο (€)
14.819,27
280
4.000
5.250
1.020
460
1.000
26.829,27
6.170,73
33.000,00

Ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης : τριάντα τρείς χιλιάδες ευρώ.
Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης :
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1Ο
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 &
Αθ. ∆ιάκου 1-Αγ. Στέφανος) την …………… του µήνα ………………… του έτους 2015, ηµέρα ………….
ενώπιον της Αρµόδιας
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 28/80 .
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού
ορίζεται η
…………………….. και ώρα
λήξης
της
αποδοχής των προσφορών
…………..
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα
που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη
Άρθρο 2 Ο
Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης
Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία « Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρο-µηχανολογικών
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού» που περιλαµβάνονται στην από 10/2015
µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης .
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία ,είναι κατά
σειρά ισχύος τα κατωτέρω:
1. Η παρούσα διακήρυξη.
2. Η υπ’αριθ. 10/2015 µελέτη .(Παράρτηµα Α)
3. Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά
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του.

Άρθρο 3 Ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της
νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν
δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή.
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως
υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα
δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος θα πρέπει να περιβληθεί
συγκεκριµένη νοµική µορφή.
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που διαθέτουν
αποδεδειγµένη εµπορεία στην επισκευή – συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού αντλιοστασίων.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το
χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο
προσωπικό.

Άρθρο 4 Ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την
διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ορίζεται 2% επί του προϋπολογισµού της δαπάνης της
προµήθειας της υπηρεσίας (χωρίς το ΦΠΑ), ήτοι 536,58€ και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες Κατατίθεται υπό µορφή
γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή
του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του
νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι,
µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της
επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ (η οποία
θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής) .
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του
νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται : ότι
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής
προσφοράς, τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων
που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του
νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να να δηλώνεται ότι:
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση.
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση.
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.)
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση
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εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο
ΙΚΑ.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του
νοµίµου εκπροσώπου ή κατάσταση ΙΚΑ µε το προσωπικό της ειδικότητας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτου που
απασχολεί και αντίγραφο της αδείας εγκαταστάτου που κατέχει το ανωτέρω προσωπικό.
8. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στην επισκευή- συντήρηση
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ανλτιοστασίων.

Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Αναλυτική Περιγραφή της υπό εκτέλεσης συντήρησης και επισκευής ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις
της υπ’ αριθ. 10/2015 καθώς επίσης και καταλόγου µε τις προδιαγραφές των υπο προµήθεια γνήσιων
ανταλλακτικών των αντίστοιχων εγχώριων αντιπροσωπειών. (Παράρτηµα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές της
παρούσης).
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο
όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και µόνο εργασίες σε νόµισµα €
και συγκεκριµένα οι συµµετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά τους να καταθέσουν συνολικό µέσο ποσοστό
έκπτωσης για την προµήθεια του κάθε πιθανού ανταλλακτικού που µπορεί να απαιτηθεί κατά την επισκευή
και συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια πόσιµου νερού του ∆ήµου, η
οποία θα αφορά στις τιµές καταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών αυτών από τις αντιπροσωπείες στη χώρα
µας των εργοστασίων παραγωγής τους. Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών
εργατοώρας και χρήσης εξοπλισµού του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις
κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές

∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως
δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι
πρωτότυπη.
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
(αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄).
- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών.
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας
και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου
τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή
κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται
εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκοµίζεται από
τον εξουσιοδοτούµενο.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 5ο
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
5.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς ή από
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα
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καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη
συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες
και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της παρουσης .Οι Ε.Π.Ε.,
Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών..
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού.
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση,
αριθµός τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Αγ. Στέφανος 14565
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η
οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε
την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία
προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η
δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η
Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και
τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που
τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή
επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier
στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. Στέφανος 14565 µέχρι την
προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι ……….…………. και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου.
Άρθρο 6ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα(3)
τριών µηνών, 90 ηµέρες το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση του τριµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να
αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις
Εγγύηση
Συµµετοχής : Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται στο
2% της
προϋπολογισθείσας αξίας της µελέτης εκτός ΦΠΑ. (αρ.157 Ν.4281/2014) για κάθε διαγωνιζόµενο και
θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Τ.Π. & ∆. ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον (4)τέσσερις µήνες 120 ηµέρες από την επόµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
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Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της αξίας
της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014)
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο και κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση παράτασης της προσφοράς, τότε η εν λόγω
εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο.

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 8ο
Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Α) Παραλαβή προσφορών
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη
διακήρυξη.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται
και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των
προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά.
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς
διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 7 του Π.∆. 28/80.
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται
εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης.
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε
αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών.
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα
του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους και αποφασίζει ποιοι
θα αποκλειστούν.
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν
τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν
προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής
προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού
της σύµβασης, οπότε
και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο.
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την
επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους
της διακήρυξης απορρίπτονται.
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται

Άρθρο 9ο
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, µέχρι της εποµένης από της
διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της
εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και
διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για
την αξιολόγηση οργάνου.
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∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ
Άρθρο 10ο
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί ύστερα από υπολογισµό της συνολικά χαµηλότερης τιµής µε εφαρµογή στις
τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της 10/2015 µελέτης των προσφερόµενων ,κατά τα ανωτέρω
(άρθρο 4Γ της παρούσης), εκπτώσεων.
.
Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιµή, γίνεται κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς
ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί
στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής
προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96).
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10) δέκα
ηµέρών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή.
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας.
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου.
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτεται.
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 11ο
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύβασης και για ένα (1) έτος
ή µέχρις εξαντλήσεως των ετήσιων προβλεπόµενων ποσών, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο και πάντα
σύµφωνα µε τους όρους της από 10/2015 µελέτης της ∆/σης Περιβάλλοντος .

Άρθρο 12ο
Παράταση της σύµβασης
Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου παροχής της υπηρεσίας προκύψουν αιτιολογηµένες
δυσχέρειες που καθυστερούν τη διαδικασία της εκτέλεσης του έργου µπορεί η σύµβαση να παραταθεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου( έγκρισης της παράταση) πριν
τη λήξη της σύµβασης .
Άρθρο 13 ο
Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης Εκτέλεσης της Σύµβασης
1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10)
µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο
Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση
συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί
της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10)
ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής
του στη δηµοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της
λήξης της σύµβασης

Άρθρο 14 ο
Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την
γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου
(χωρίς να απαιτείται η
τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π∆ 28/1980).
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος
θα προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την
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σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις
δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας
από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 15ο
Αθέτηση όρων της Σύµβασης
1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της
σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον
κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και
αναπόδεικτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική
παρέµβαση

Άρθρο 16 ο
∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού
διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν
απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 –
Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν
φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο
∆ιονύσου.
Άρθρο 17ο
Αναπροσαρµογή Τιµών
Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών
Άρθρο 18ο
Τιµές προσφοράς
1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας θα αναφέρονται σε €.
2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των
προσφορών
Άρθρο 19ο
Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης
Οι συντηρήσεις και οι επισκευές µε την αναγκαία προµήθεια υλικών ( σωληνουργικά και
ηλεκτροµηχανολογικά είδη , τα οποί α θα έχουν κατάλληλα πιστοποιηµένα, καινούργια, αµεταχείριστα ,
άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον) θα γίνονται στα
αντλιοστάσιο και στις δεξαµενές πόσιµου νερού του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κινητό συνεργείο το οποίο θα είναι στελεχωµένο πάντοτε µε
ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και θα τελεί σε κατάσταση ετοιµότητας 24 ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες την
εβδοµάδα, και θα µεταβαίνει επί τόπου της βλάβης, στα αντλιοστάσια του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός έξι (6),
το πολύ, ωρών από την ειδοποίηση που θα λαµβάνει από προσωπικό του ∆ήµου το οποίο θα του
υποδειχθεί, θα πρέπει να προβαίνει στην άµεση αποκατάσταση της βλάβης ή σε περίπτωση που αυτό δεν
είναι εφικτό θα καθορίζονται σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Ύδρευσης οι άµεσες ενέργειες που πρέπει να
γίνουν. Επίσης ο ανάδοχος την ίδια ή την εποµένη ηµέρα από την ειδοποίηση που έλαβε για κάποια
συντήρηση ή βλάβη, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ήµο «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης
Ηλεκτροµηχανολογικής Εγκατάστασης Αντλιοστασίου» το οποίο θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: α)την
αιτία που προκάλεσε την βλάβη και αναλυτική περιγραφή της βλάβης, β)την αναγκαία συντήρηση –
αποκατάσταση µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά, των οποίων η επιλογή πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία
Ύδρευσης,γ)τιµοκαταλόγους των ανωτέρω απαραίτητων υλικών/ανταλλακτικών µε την τιµή που αυτά
έχουν στον επίσηµο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή στην Ελλάδα και την τελική τιµή, υπολογίζοντας την
προσφερόµενη δική του έκπτωση, δ)ανάλυση των απαιτούµενων εργοτοωρών ανά ειδικότητα για την
αναγκαία συντήρηση – επισκευή, και του απαιτούµενου εξοπλισµού.
Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία Ύδρευσης για έλεγχο και έγκριση.
Αφού λάβει την έγκριση, ο ανάδοχος προχωρά στην προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και
κατόπιν επισκευάζει άµεσα την βλάβη εντός δύο (2) ηµερών το αργότερο, εκτός εάν αποδεδειγµένα
απαιτείται περισσότερο, αφού όµως αυτό ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία.
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Άρθρο 20ο
Τρόπος Πληρωµής
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών,
(µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα
οριζόµενα
στο
άρθρο
1(παραγρ.Α΄,
υποπαράγρ.Ζ.5)
του
Ν.4152/2013
(ΦΕΚ
107/Α/9-52013)«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιµολογίου
και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία και του διπλότυπου είσπραξης της ∆/νσης Ταµειακής
Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η πληρωµή από µέρους του µειοδότη των
προβλεπόµενων από το άρθρο 22 του Π.∆.28/80 εξόδων δηµοσίευσης (σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 15
άρθρο της παρούσας διακήρυξης
E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Άρθρο 21ο
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30
έως 15:00 από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆ιάκου
,
Αγ.
Στέφανος
. Αρµόδιος υπάλληλος Χρυσαφογεώργη
Μαρία
,τηλ.
Επικοινωνίας
213.2030613,2132030600 e-mail : moira@dionysos.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη συνοδεύουν :
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60

Άρθρο 22ο
∆ηµοσίευση
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5 του Π.∆.
28/80 και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί
στον ηµερήσιο τύπο στο και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας.
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και ενδεχόµενα του
επαναληπτικού, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισµός.

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

∆ΙΟΝΥΣΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου ο ∆ήµος να αναθέσει τη συντήρηση και επισκευή, µε
την αναγκαία προµήθεια υλικών, των όποιων ηλεκτροµηχανολογικών βλαβών, π.χ. πίνακες,
αντλίες, αυτοµατισµοί, σωληνουργικά, κλπ., παρουσιάζονται στα αντλιοστάσια και στις δεξαµενές
πόσιµου νερού του ∆ήµου.
Οι σχετικές εγκαταστάσεις είναι οι παρακάτω:
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου: Ποντίων, Αγίου ∆ηµητρίου, Ευξείνου
Πόντου, Γκούριζας.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης: Σουλίου, Λυκαβητού, Μακεδονοµάχων, Ναυαρίνου.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας: Αγίας Σωτήρας, Γηπέδου, Ιππικού Οµίλου,
Παπανικολή & Μεγ. Αλεξάνδρου.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης: Αγίων Πάντων, Λεωφόρου ∆ιονύσου.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς: Γρ. Λαµπράκη, Πλατείας Σεµέλης.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου: Ασκληπιού, ∆εξαµενής.
o Αντλιοστάσια ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου: Ραπεντώσας, Λ. Αθηνών, ∆εξαµενές (τέρµα
Κωνσταντινουπόλεως).
Πλέον των ανωτέρω, αντλιοστάσια υπάρχουν ακόµη σε κάποια σηµεία του δικτύου της ∆.Ε.
∆ιονύσου για την προώθηση του νερού σε υψηλότερες θέσεις, όπως π.χ. στην οδό Καρκαβίτσα και
Καβάφη, στην οδό Μεθώνης και Παλαµά, και στην οδό Θεµιστοκλέους στην περιοχή της
Αναγέννησης, ενώ στην οδό Σάµου στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης υπάρχει εγκατάσταση
φλοτεροβάνας.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των τριαντατριών χιλιάδων ευρώ
(33.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
Η ανάθεση θα έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους και θα δύναται να παραταθεί µέχρι τη λήξη του
συµβατικού αντικειµένου.
Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 16 / 2015 Α∆Σ.
Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον
προϋπολογισµό της µελέτης.
Ο Συντάξας
Παναγιώτης Αγγελίδης
Υδραυλικός
Προϊσταµένος Υπηρεσίας Ύδρευσης

Θεωρήθηκε
Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστ. ∆νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη καλύπτει τη συντήρηση και την επισκευή κάθε είδους ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού στα αντλιοστάσια του ∆ήµου, δηλαδή αντλητικά συγκροτήµατα (ηλεκτροκινητήρας και
αντλία), ηλεκτρικούς πίνακες και συνδέσεις, αυτοµατισµούς λειτουργίας και επικοινωνίας, καθώς
επίσης το σωληνουργικό δίκτυο (σωλήνες, φλάντζες, βάνες, αντεπίστροφα, µειωτές, κλπ).
Επειδή η ποικολοµορφία του εξοπλισµού των αντλιοστασίων του ∆ήµου είναι πολύ µεγάλη, τόσο
ως προς το είδος (υποβρύχια, τύπου booster, κλπ.) και δυναµικότητα των αντλητικών
συγκροτηµάτων, όσο τις διαστάσεις του σωληνουργικού δικτύου και του λοιπού εξοπλισµού
(πίνακες, αυτοµατισµοί, κλπ), αλλά και τη χρήση που γίνεται, δεν µπορεί να γίνει εκ των προτέρων
πρόβλεψη για τον εξοπλισµό που θα απαιτηθεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί µε καινούργιο
σε περίπτωση βλάβης.
Η πιο συνηθισµένη εργασία συντήρησης – επισκευής που προκύπτει, αφορά στην επισκευή
καµένου αντλητικού συγκρότηµατος, για το οποίο πρέπει να γίνει αντικατάσταση του
ηλεκτροκινητήρα µε καινούργιο, επισκευή της αντλίας και αντικατάσταση εξαρτηµάτων του
ηλεκτρικού πίνακα (θερµικά, ρελέ, κλπ).
Η παραπάνω εργασία και επισκευή είναι ενδεικτική και δεν αποκλείεται σε καµία περίπτωση κάποια
άλλη σχετική εργασία ή επισκευή που τυχόν θα απαιτούνταν και η οποία δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί.
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Παναγιώτης Αγγελίδης
Υδραυλικός
Προϊσταµένος Υπηρεσίας Ύδρευσης

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστ. ∆νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Είδος

Ποσότητα

Τιµή Μονάδος(€)

1

Ηλεκτροµηχανολογικά
και Σωληνουργικά Υλικά

1 τεµάχιο

2

Εργασία Εργάτη

20 ώρες

14

280

3

Εργασία Βοηθού

250 ώρες

16

4.000

4

Εργασία Τεχνίτη

250 ώρες

21

5.250

5

Γερανός 5 t

6 ηµέρες

170

1.020

6

Γερανός άνω των 5 t

2 ηµέρες

230

460

7

Φορτηγό Αυτοκίνητο 1 t

40 ηµέρες

25

14.829,27

Σύνολο

Σύνολο (€)

14.819,27

1.000

26.829,27

ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο

6.170,73
33.000,00

Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης: τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά τους να καταθέσουν συνολικό µέσο ποσοστό
έκπτωσης για την προµήθεια του κάθε πιθανού ανταλλακτικού που µπορεί να απαιτηθεί κατά την
επισκευή και συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια πόσιµου
νερού του ∆ήµου, η οποία θα αφορά στις τιµές καταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών αυτών από
τις αντιπροσωπείες στη χώρα µας των εργοστασίων παραγωγής τους.
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών εργατοώρας και χρήσης
εξοπλισµού του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.
Η ανακήρυξη µειοδότη προκύπτει ύστερα από υπολογισµό της συνολικά χαµηλότερης τιµής µε
εφαρµογή στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης των προσφερόµενων,
κατά τα ανωτέρω, εκπτώσεων.
Ο Συντάξας
Παναγιώτης Αγγελίδης
Υδραυλικός
Προϊσταµένος Υπηρεσίας Ύδρευσης

Θεωρήθηκε
Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστ. ∆νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείµενο
Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες συντήρησης και επισκευής βλαβών όλων των
αντλιοστασίων πόσιµου νερού του ∆ήµου καθώς επίσης στην προµήθεια των αναγκαίων
ανταλλακτικών.
Άρθρο 2ο Ισχύουσες ∆ιατάξεις
o
o
o

Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006),
Π∆ 28/80, και
Ν.4281/2014.

Άρθρο 3ο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Ο ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού
•πιστοποιητικό εγγραφής σε εµπορικό / βιοµηχανικό επιµελητήριο σε κατηγορία σχετική µε την
παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών,
•υπεύθυνη δήλωση ή κατάσταση ΙΚΑ µε το προσωπικό της ειδικότητας ηλεκτρολόγου
εγκαταστάτου που απασχολεί,
•αντίγραφο της άδειας εγκαταστάτου που κατέχει το ανωτέρω προσωπικό.
Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει
αποδεδειγµένη εµπειρία στην επισκευή – συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
αντλιοστασίων.
Άρθρο 4ο Υποχρεώσεις Αναδόχου
Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται µε άριστο τρόπο και σύµφωνα µε
όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το
οποίο πρέπει να απασχολείται νόµιµα αµειβόµενο και ασφαλισµένο, να έχει εµπειρία στις εργασίες
που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόµιµες άδειες και διπλώµατα που απαιτούνται.
Ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει µέριµνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του
προσωπικού και την ασφάλεια των µηχανηµάτων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κινητό συνεργείο το οποίο θα είναι στελεχωµένο πάντοτε µε
ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και θα τελεί σε κατάσταση ετοιµότητας 24 ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες
την εβδοµάδα, και θα µεταβαίνει επί τόπου της βλάβης, στα αντλιοστάσια του ∆ήµου ∆ιονύσου,
εντός έξι (6), το πολύ, ωρών από την ειδοποίηση που θα λαµβάνει από προσωπικό του ∆ήµου το
οποίο θα του υποδειχθεί.
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει στην άµεση αποκατάσταση της βλάβης ή σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι εφικτό θα καθορίζονται σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Ύδρευσης οι άµεσες
ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Όλα τα σωληνουργικά υλικά υλικά που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος, θα είναι κατάλληλα και
πιστοποιηµένα για ύδρευση, καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται
από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον.
Επίσης, όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά είδη (αντλητικά, αυτοµατισµοί, κλπ) θα είναι γνήσια του οίκου
κατασκευής τους, καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από
εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον.
Όλα τα ανωτέρω υλικά και είδη πριν χρησιµοποιηθούν στα αντλιοστάσια του ∆ήµου θα εγκρίνονται
από την Υπηρεσία Ύδρευσης και ο ανάδοχος θα προσκοµίζει όσα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά
καταλληλότητας και ποιότητας απαιτούνται (ISO, CE).
Ο ανάδοχος την ίδια ή την εποµένη ηµέρα από την ειδοποίηση που έλαβε για κάποια συντήρηση ή
βλάβη, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ήµο «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης
Ηλεκτροµηχανολογικής Εγκατάστασης Αντλιοστασίου» το οποίο θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
• την αιτία που προκάλεσε την βλάβη και αναλυτική περιγραφή της βλάβης,
• την αναγκαία συντήρηση – αποκατάσταση µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά, των οποίων η
επιλογή πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία Ύδρευσης,
• τιµοκαταλόγους των ανωτέρω απαραίτητων υλικών/ανταλλακτικών µε την τιµή που αυτά έχουν
στον επίσηµο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή στην Ελλάδα και την τελική τιµή, υπολογίζοντας
την προσφερόµενη δική του έκπτωση,
• ανάλυση των απαιτούµενων εργοτοωρών ανά ειδικότητα για την αναγκαία συντήρηση –
επισκευή, και του απαιτούµενου εξοπλισµού.
Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία Ύδρευσης για έλεγχο και έγκριση.
Αφού λάβει την έγκριση, ο ανάδοχος προχωρά στην προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών
και κατόπιν επισκευάζει άµεσα την βλάβη εντός δύο (2) ηµερών το αργότερο, εκτός εάν
αποδεδειγµένα απαιτείται περισσότερο, αφού όµως αυτό ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία.
Άρθρο 5ο Λοιπά Στοιχεία
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον προϋπολογισµό
της µελέτης.

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Παναγιώτης Αγγελίδης
Υδραυλικός
Προϊσταµένος Υπηρεσίας Ύδρευσης

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστ. ∆νσης Περιβάλλοντος
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