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Αρ. Πρωτ. : 2145/03-06-2016 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει 

ανοικτό   ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης με 

κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, με τίτλο:  

 «Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την 

συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δ. Χερσονήσου» 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των € 350.000,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

και η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης. 

Οι εργασίες αφορούν την συντήρηση - επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων 

δικαιοδοσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , περιλαμβάνονται εργασίες ανέλκυσης – καθέλκυσης των 

συγκροτημάτων καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών. Οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο για το σύνολο των 

προϋπολογισθέντων εργασιών και υλικών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την ΔΕΥΤΕΡΑ 

Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 

70007 Μάλια 

( (28970)  32407 

Fax (28970)  34005 

e-mail: info@malia-deyam.gr 

Πληρ.:  Εμμ. Κοσμαδάκης 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

« Εργασίες επισκευής και προμήθεια 

ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την συντήρηση 

και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης 

του Δ. Χερσονήσου »  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
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20/06/2016 και ώρα 08:00πμ. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 

την ΠΕΜΠΤΗ 30/06/2016 και ώρα 15:00.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2016. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό ή 

Εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή κοινοπραξίες των 

ανωτέρω που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση 

συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς 

το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 7.000,00€ με διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών από την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, δηλαδή να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 

07/11/2016. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 3 μήνες από 

την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

διαγωνισμού.  

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες ή έως 

εξαντλήσεως του διαθεσίμου. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του 

Δήμου Χερσονήσου www.hersonissos.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 

πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και 

στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

  

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

                                                           Αργυράκης Νικόλαος  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΤΙΤΛΟΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Η/Μ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.16 

 ΠΡΟΫΠΟΛ : 350.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 

 Κ.Α : 62-07-01-02-02 

 

Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά τις επισκευές και συντηρήσεις των αντλητικών 

συγκροτημάτων των γεωτρήσεων και γενικότερα των εγκαταστάσεων ύδρευσης της 

ΔΕΥΑΧ καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την λειτουργία 

τους. Συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει : 

α. Τις εργασίες ανέλκυσης - αποσύνδεσης, μεταφοράς από και προς τον τόπο της 

επισκευής και επανατοποθέτησης - σύνδεσης των αντλητικών συγκροτημάτων. 

β.  Τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων σε 

εξειδικευμένο συνεργείο.  

γ. Την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των υφιστάμενων αντλητικών 

συγκροτημάτων καθώς και κάθε ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και υλικών που 

σχετίζεται με την καλή λειτουργία ή αναβάθμισή τους. 

δ. Την διενέργεια ελέγχου – δοκιμής των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων σε ειδικά 

διαμορφωμένο δοκιμαστήριο. 

ε. Την προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εφόσον η επισκευή του 

υφιστάμενου κριθεί από την υπηρεσία τεχνοοικονομικά ασύμφορη.   

 

Άρθρο 2ο : Περιγραφή υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των αντλητικών συγκροτημάτων έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά : 

1. Βάθος άντλησης από 20 έως 450 μέτρα 

2. Διατομή σωληνώσεων από 2 ½’’ έως 5’’ 
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3.  Αντλίες  

        3.1. Υποβρύχιες 

3.1.1 FLOWPAP σε ποσοστό περίπου 55%  (ΝΒ83-χχ, ΝΒ84-χχ, ΝΒ85- χχ, 

NE62-χχ, ΝΕ64-χχ, ΝΕ65-χχ, ΡΝ81-χχ, ΡΝ63-χχ, ΡΝ65-χχ, ΡΝ82-χχ, ΡΝ83-χχ) 

3.1.2 USTUNEL (OVEL) σε ποσοστό περίπου 35% (S4 CR-χχ, S6 CR-χχ, S8 

CR-χχ) 

3.1.3 BRITEFIL σε ποσοστό περίπου 5 % (BF 4’’, BF 6’’, BF 8’’) 

3.1.3 Μη καταγεγραμμένα  σε ποσοστό 5 %  

 

        3.2. Πομόνες 

     3.2.1 ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε σε ποσοστό περίπου 85%  (A/875,  

              A/876, A/898 κλπ). 

     3.2.2 Άλλων κατασκευαστών (ΑΝΑΒΑΛΟΣ κλπ) σε ποσοστό περίπου 15%  

     

        3.3. Επιφανειακές αντλίες ή συγκροτήματα 

     3.3.1 GRUNDFOS σε ποσοστό περίπου 60%. (CR-χχ) 

     3.3.2 LOWARA σε ποσοστό περίπου 35% (SV, eSV) 

     3.3.3 Άλλων κατασκευαστών (DAB  κλπ) σε ποσοστό περίπου 5% 

 

4.  Κινητήρες 

        4.1  Υποβρύχιοι 

4.1.1 FRANKLIN σε ποσοστό περίπου 40% (FR 4’’, FR 6’’, FR 8’’ ) 

4.1.2 FLOWSERVE-PLEUGER σε ποσοστό περίπου 45 % (M6, Μ8). 

4.1.3 USTUNEL (OVEL) σε ποσοστό περίπου 10% (Ovel 6'', Ovel 8’’). 

4.1.4 Μη καταγεγραμμένα σε ποσοστό περίπου 5%. 

 

4.2 Επιφανειακοί  

4.2.1 ΒΑΛΙΑΔΗΣ (ΚΑ-Α, Κ) για πομόνες σε ποσοστό περίπου 90% 

4.2.2 Άλλων κατασκευαστών (ΒΗΛΜΑ κλπ) για πομόνες σε ποσοστό περίπου 

10% 

Για τα μη καταγεγραμμένα αντλητικά συγκροτήματα δεν υπάρχουν διαθέσιμα  στοιχεία 

καθώς δεν έχει γίνει ανέλκυσή τους για επισκευή τα τελευταία χρόνια. 

 

5.  Ηλεκτρολογικό υλικό πίνακα 

 5.1 ΑΒΒ 
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 5.2 SCHNEIDER ELECTRIC 

5.3 Υλικά αυτοματισμού – επιτηρητές : POWER ELECTRONICS CONTROL     

      (ΡΤχχχ). 

 5.4 Ασύρματη επικοινωνία : POWER ELECTRONICS CONTROL (ΡΤχχχ). 

 

Τα παραπάνω αποτελούν μια ενδεικτική εικόνα του είδους των αντλητικών συγκροτημάτων 

και του εξοπλισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ. 

Η αντιμετώπιση βλάβης σε αντλία, κινητήρα ή αντλητικό συγκρότημα το οποίο δεν ανήκει 

στους παραπάνω αναφερόμενους κατασκευαστές, θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο 

σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.  

 

 Άρθρο 3ο : Διατάξεις που ισχύουν 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας γίνονται σύμφωνα με : 

1. Τo Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και 

αποχέτευσης».  

2. To Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών έργων» 

3. To N. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 

4. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 

5. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας , οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης 

Η ανάθεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμό 34/2016 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ.  Η Επιτροπή η οποία θα διενεργήσει τον 

Διαγωνισμό και θα αξιολογήσει τα αποτελέσματά του έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμό 

34/2016 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ. 

 

Άρθρο 5ο : Προϋπολογισθείσα Δαπάνη  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες επισκευής και την προμήθεια των 

ανταλλακτικών – εξοπλισμού που αφορούν την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ 

εγκαταστάσεων της ύδρευσης του Δ. Χερσονήσου  ανέρχεται σε 350.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 
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24%). Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2016 καλύπτεται για 150.000,00€ από τον 

προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ σε βάρος του κωδικού 62-07-01-02-02. 

 

Άρθρο 6ο : Πληροφορίες 

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 

αυτές μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς – 

ενδιαφερόμενους μέχρι τις  28/06/2016 και ώρα 14:00.   

Οι πληροφορίες - διευκρινήσεις θα παρέχονται από μέρους της υπηρεσίας μέχρι την 29/06 

/2016 και ώρα 15:00 μμ. 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο διαδικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) ύστερα από αίτημά τους.  Τα αιτήματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf , με το κείμενο των ερωτημάτων, το 

οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή το αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι απαντήσεις θα δοθούν ομοίως διαμέσου του 

διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας, σχετικές με 

όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτό κανένα έγγραφο / δικαιολογητικό συναγμένο από τον 

υποψήφιο οικονομικό φορέα εάν δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

 

Άρθρο 7ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό –  

                  Προϋποθέσεις για δυνατότητα συμμετοχής. 

Στο διαγωνισμούς που διενεργεί η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορούν να λάβουν μέρος : 

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει 

ήδη συσταθεί εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (για κοινοπραξίες) ασκούν το Εμπορικό, 

Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό ή Εργολαβικό επάγγελμα το οποίο είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του παρόντος διαγωνισμού.  

2. Εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων. 

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
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υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς  - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 

τους σε αυτό παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 

χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

ü Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 

η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων  της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

ü Οι υποψήφιοι – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν στο αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων  της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

ü Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από την Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

- Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Παράρτημα ΙΧ Α 

για δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 

στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

του Συστήματος. 
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Ο υποψήφιος – χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού 

ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Άρθρο 8ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr και αφού έχουν προηγηθεί οι δημοσιεύσεις στο «Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και στον 

Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

08 / 06 / 2016 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

20 / 06 / 2016 

και ώρα 08:00πμ 

ΠΕΜΠΤΗ 

30 / 06 / 2016 

και ώρα 15:00  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα με ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4155/13 και της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

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.4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 

προσφορά μετά την υποβολή της.  
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Υποβολή προσφορών μόνο σε έντυπη μορφή δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 

στους αποστολείς τους. 

 

Άρθρο 9ο : Προσφορές 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω 

δικαιολογητικά σε μορφή pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων 

συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς θα περιλαμβάνει : 

(α) ένα (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

(β) ένα (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

* Κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

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. 

 

9.1 (Υπο)φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς 

9.1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών είναι επί ποινή αποκλεισμού σε 

οποιαδήποτε έλλειψη. 

 

9.1.1.1 Έλληνες Πολίτες - Φυσικά Πρόσωπα 

1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό συνταγμένη σύμφωνα με τα 

πρότυπα του άρθρου 16 της παρούσας για ποσό ίσο με το 2% του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε 7.000,00 € και ο 

χρόνος ισχύος της δεν θα είναι μικρότερος των τεσσάρων (4) μηνών από την 

επόμενη της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, πρέπει 

δηλαδή να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 07/11/ 2016. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν 

από την ορισμένη ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εάν από το 

υποβληθέν ποινικό μητρώο δε προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 

καταδικάστηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
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1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα 

αυτά. 

3) Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να 

αποδεικνύεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 

ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη που να αναφέρει 

όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται 

στην καταβολή εισφορών. 

5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς 

τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 

6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

διαγωνισμού. 

7) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού. 

8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες και θα δηλώνεται ότι : 

· Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

· Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου, των 

ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. 

· Έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχονται πλήρως 

και ανεπιφύλαχτα. 
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9.1.1.2 Αλλοδαποί 

Τα ως άνω δικαιολογητικά για τους Έλληνες Πολίτες αλλά με έκδοση στην χώρα 

εγκατάστασής τους. 

 

9.1.1.3 Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά 

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και 

εκπροσώπησης τους, όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο 

καταστατικό, ΦΕΚ κλπ) εν ισχύ κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών του διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτουν ποίοι δεσμεύουν το νομικό 

πρόσωπο με την υπογραφή τους.  

 

 9.1.1.3.1. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς 

Πολίτες. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής των διαχειριστών της εταιρείας, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την ορισμένη ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

3) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας 

4) Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή ή 

βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του 

νομικού προσώπου και εφόσον υπάρχουν μεταβολές, να υποβληθούν τα σχετικά 

ΦΕΚ. 

5) Πρακτικό απόφασης των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας περί εγκρίσεως 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  

Υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που συντάσσονται από το νομικό πρόσωπο 

(Ε.Π.Ε.) θα πρέπει να υπογράφονται από τους διαχειριστές. 

 

 

 9.1.1.3.2. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε) 
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1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς 

Πολίτες. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας, έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την ορισμένη ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας 

4) Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή ή 

βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του 

νομικού προσώπου και εφόσον υπάρχουν μεταβολές, να υποβληθούν τα σχετικά 

ΦΕΚ. 

5) Πρακτικό απόφασης Δ.Σ περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  

Υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που συντάσσονται από το νομικό πρόσωπο (Α.Ε.) 

θα πρέπει να υπογράφονται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο . 

 

 9.1.13.3. Εταιρείες με την μορφή (Ο.Ε ή Ε.Ε) 

1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς 

Πολίτες. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής των διαχειριστών της εταιρείας, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την ορισμένη ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

3) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης 

της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρίας. 

4) Πρακτικό απόφασης των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας περί εγκρίσεως 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό.   

 

Υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που συντάσσονται από τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε 

ή Ε.Ε.) θα πρέπει να υπογράφονται από τους διαχειριστές. 
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9.1.1.4 Νομικά Πρόσωπα αλλοδαπά 

Ανάλογα με την μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 

που αναφέρονται ανωτέρω στις υποπαραγράφους 9.1.3.2 ή 9.1.3.3, τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 

αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα 

μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και 

στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την 

οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται κάποιο πιστοποιητικό και (β) ο υποψήφιος πληροί το 

σχετικό νομοθετικό όρο. 

 

9.1.1.5  Κοινοπραξίες  

1) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας ή Δήλωση ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νόμιμους εκπροσώπους των μελών, για τη 

σύσταση της κοινοπραξίας εφόσον η κ/ξια κριθεί ανάδοχος και πριν την υπογραφή 

της σύμβασης, με σκοπό την από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της 

αλληλέγγυας ευθύνης εις ολόκληρο. 

2) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά (για φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 

για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 

3) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 9.1.1.1, κοινή υπέρ όλων των 

μελών της κοινοπραξίας. 

4) Εκπροσώπηση κοινοπραξίας είτε από κοινό εκπρόσωπο ορισμένο με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί. 

 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο 

σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος των παραπάνω αναφερομένων νομικών 

καταστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι 

διαγωνιζόμενοι, στην σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.  

 

 

 

9.1.2. Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 
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Η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών είναι επί ποινή αποκλεισμού σε 

οποιαδήποτε έλλειψη με εξαίρεση τα δικαιολογητικά, έγγραφα και τεχνικά στοιχεία που 

απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές στην κατηγορία «9.1.2.6.Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι. 

5 – Ποιότητα υλικών-εξοπλισμού» τα οποία αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης. Στην 

κατηγορία αυτή είναι υποχρεωτική η συμφωνία των Τεχνικών - λειτουργικών 

χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υλικών - εξοπλισμού  και η προσκόμιση  των 

ζητούμενων δικαιολογητικών, εγγράφων ή τεχνικών στοιχείων του τεύχους των Τεχνικών 

Προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί επί ποινή αποκλεισμού. Σε διαφορετική 

περίπτωση η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

Τα δικαιολογητικά Υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf τα παρακάτω 

δικαιολογητικά συμμετοχής. 

   9.1.2.1. Γενικά Δικαιολογητικά 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι επισκευές και 

συντηρήσεις όλων των αντλητικών συγκροτημάτων της ΔΕΥΑΧ θα 

πραγματοποιούνται μόνο με γνήσια καινούργια ανταλλακτικά που θα προέρχονται 

από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του αντλητικού 

συγκροτήματος. (επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση αφορά και τα μη 

καταγεγραμμένα αντλητικά συγκροτήματα) 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτει 

οργανωμένο συνεργείο με έδρα ………………. στην οδό ………..αρ…… για 

επισκευές αντλητικών συγκροτημάτων. 

 

 9.1.2.2. Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι. 1 - Υποδομή 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα οχήματα – 

μηχανήματα κ.λ.π μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των 

εργασιών η οποία θα συνοδεύεται με τις φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας και με 

βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών χρήσης. 

2) Κατάσταση μηχανημάτων συνεργείου με τα οποία θα πραγματοποιούνται οι 

επισκευές, μηχανουργικές κατεργασίες και δοκιμές των αντλητικών συγκροτημάτων.  

3) Πιστοποιητικό καταλληλότητας των Μ.Ε από αναγνωρισμένο φορέα σύμφωνα με 

την 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β’/25-8-03) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται  ότι είναι κάτοχοι 

μηχανημάτων με ανυψωτική ικανότητα μέχρι 20tn τα οποία μπορούν να εξάγουν και 

να επανατοποθετήσουν  αντλητικά μηχανήματα μέχρι βάθος 450μ.  
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 Εναλλακτικά οι συμμετέχοντες μπορούν να μισθώσουν μηχανήματα τρίτων. Σ’ 

αυτήν την περίπτωση απαιτούνται επιπλέον : 

· Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μ.Ε. με την οποία θα δηλώνει ότι 

εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο συμμετέχων θα του παραχωρεί το 

μηχάνημα έργου με αρ. κυκλοφορίας …………..όποτε αυτό χρειαστεί για να 

το χρησιμοποιεί στην επισκευή και συντήρηση των αντλητικών 

συγκροτημάτων της ΔΕΥΑΧ. 

· Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι θα χρησιμοποιεί το μηχάνημα έργου 

με στοιχεία : αρ. κυκλοφορίας …………., ιδιοκτησίας ………………… για την 

επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων της ΔΕΥΑΧ. 

· Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται παραπάνω για το/τα 

μηχανήματα που θα μισθωθούν. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχον 

διαθέτει οργανωμένο δοκιμαστήριο υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων για τον 

έλεγχο του αντλητικού συγκροτήματος μετά την επισκευή όποτε αυτό ζητηθεί από 

την υπηρεσία και ότι θα καταθέτει στην επιτροπή παραλαβής το αντίστοιχο φύλλο 

δοκιμών με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του. 

 Εναλλακτικά οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν : 

· Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη οργανωμένου δοκιμαστηρίου αντλητικών 

συγκροτημάτων με την οποία θα δηλώνει ότι εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος 

ο συμμετέχων θα παραχωρεί σε αυτόν το δοκιμαστήριο του όποτε αυτό 

χρειαστεί για τον έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων της ΔΕΥΑΧ μετά την 

επισκευή τους και την έκδοση των αντίστοιχων φύλλων δοκιμών , για την 

κατάθεσή τους στην επιτροπή παραλαβής. 

· Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι θα χρησιμοποιεί το οργανωμένο 

δοκιμαστήριο αντλητικών συγκροτημάτων ιδιοκτησίας ………………………….. 

για τον έλεγχο όποτε ζητηθεί από την υπηρεσία των αντλητικών 

συγκροτημάτων της ΔΕΥΑΧ μετά την επισκευή τους και την έκδοση των 

αντίστοιχων φύλλων δοκιμών. 

 

 

 9.1.2.3. Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι. 2 – Στελέχωση - Οργάνωση 
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1) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σχετικό με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού και το οποίο θα προέρχεται από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

2) Οργανόγραμμα της Επιχείρησης. 

3)  Κατάσταση προσωπικού από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υ.Ε.Κ.Α, στην οποία θα 

αποτυπώνεται το απασχολούμενο προσωπικό, οι σχέσεις εργασίας, το διάστημα 

απασχόλησης και οι ειδικότητές τους. 

4) Φωτοτυπία αδείας χειριστού / χειριστών Μ.Ε θεωρημένη από αρμόδια υπηρεσία. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, που θα δηλώνει ότι κατά την διάρκεια 

τοποθέτησης των υλικών θα διαθέτει ηλεκτρολόγο (ονομαστικά) με δυνατότητα 

εγκ/νης ισχύος 200HP. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου, που θα δηλώνει ότι αποδέχεται την ως άνω 

συνεργασία με τον διαγωνιζόμενο και την ευθύνη που αυτή συνεπάγεται. Δεν 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εφόσον ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος (φυσικό πρόσωπο), 

ή στέλεχος του νομικού προσώπου ή υπάλληλος που ανήκει στο προσωπικό του 

διαγωνιζόμενου, έχει την παραπάνω ιδιότητα. 

7) Άδεια άσκησης επαγγέλματος και βεβαίωση αναγγελίας του ηλεκτρολόγου. 

 

 9.1.2.4. Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι. 3 – Εμπειρία 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται οι εξαγωγές –επισκευές – 

επανατοποθετήσεις υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων που έχει πραγματοποιήσει 

την τελευταία διετία με αναφορά στον τύπο του αντλητικού συγκροτήματος, την ονομαστική 

ηλεκτρική ισχύ του, το βάθος τοποθέτησης του και τον φορέα (εργοδότη). Το είδος των 

εκτελούμενων εργασιών και η επιτυχή ολοκλήρωσή τους θα βεβαιώνεται με την υποβολή 

των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων (συμφωνικά, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους 

φορείς  που εκτελέστηκαν οι εργασίες). 

 

 9.1.2.5.Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι. 4 –Άμεση ανταπόκριση –Έδρα διαγωνιζομένου 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:  

· Η έδρα του διαγωνιζόμενου, η διεύθυνση του συνεργείου επισκευής και η διεύθυνση 

του εργαστηρίου δοκιμής αντλιών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο 

διαγωνιζόμενος. 

· Θα διεκπεραιώνει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και χρονικές προθεσμίες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ και τα λοιπά τεύχη 

του διαγωνισμού.  
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 9.1.2.6.Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι. 5 – Ποιότητα υλικών-εξοπλισμού 

Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα και τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται από τις τεχνικές 

προδιαγραφές των υλικών τα οποία θα είναι ταξινομημένα ανάλογα με την κατηγορία των 

υλικών όπως αυτά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.  

Τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύουν με κάθε λεπτομέρεια την συμφωνία των 

ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υλικών – εξοπλισμού με τις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές, τα οποία θα αξιολογούνται ανάλογα, σύμφωνα  με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Η έλλειψη τεκμηρίωσης ή συμφωνίας ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 

καθώς και η έλλειψη δικαιολογητικών, εγγράφων ή τεχνικών στοιχείων που έχει 

χαρακτηριστεί επί ποινή αποκλεισμού στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα έχει ως 

αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.   

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα ηλεκτρονικά αρχεία. 

Δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου Τεχνικής Προσφοράς που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά σε μορφή αρχείου pdf και δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον 

ίδιο τον υποψήφιο (άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή), οφείλουν επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομισθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, σε έντυπη μορφή, εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους (σε 

σφραγισμένο υποφάκελο με εξωτερικές ενδείξεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 

της διακήρυξης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού. 

Τα τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και γενικότερα το 

πληροφοριακό υλικό που απαιτείται κατά περίπτωση, θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία. 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 
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του πληροφοριακού υλικού και των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας 

εταιρείας. 

 

9.2 (Υπο)φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος. 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. 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. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι ο συμμετέχων εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, θα πρέπει επίσης επί 

ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένο, σε μορφή  

αρχείου pdf στον (υπο)φάκελο της οικονομικής προσφοράς, το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς την τιμή με δυο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση 

του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν, από την τιμή που τίθεται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης για την αντίστοιχη υποομάδα εργασίας ή υλικών. 

Υπόδειγμα συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς 

ΟΜΑΔΕΣ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

% 

Αριθμ 

ΕΚΠΤΩΣΗ  

% 

ολογράγως 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Ευρώ) 

αριθμητικώς 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

ΟΜΑΔΑ Α1 (Εξαγωγή-Τοποθέτηση) 40.000,00 10% δέκα 36.000,00 

 

Η έκπτωση που δίδεται παραπάνω (π.χ. 10%) θα αφορά σε όλες τις περιλαμβανόμενες 

στην ομάδα Α1 εργασίες, όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης. Η τιμή 

προσφοράς (36.000,00) είναι η τιμή που θα συμπληρωθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

της οικονομικής προσφοράς του συστήματος. 
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Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ομάδα Α3 (εργασίες συντήρησης & επισκευής) 

η οποία κοστολογείται σε ποσοστό 20% της αξίας των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών. 

Επομένως η έκπτωση που θα δοθεί στην συγκεκριμένη ομάδα θα είναι επιπλέον του 

παραπάνω αναφερόμενου ποσοστού. 

Έτσι για παράδειγμα εάν η αξία των ανταλλακτικών μίας επισκευής με τις τιμές προσφοράς 

ανέρχεται σε 100€, το κόστος της επισκευής θα είναι 100€ x 20% = 20€. H έκπτωση που 

θα δοθεί στην συγκεκριμένη ομάδα θα είναι επί του ποσού των 20€. 

 

Επισημαίνονται για την συμπλήρωση του εντύπου της οικονομικής προσφοράς τα 

ακόλουθα : 

1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 

διαγωνιζόμενου και να υπογράφεται ψηφιακά από : 

α) τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 

β) τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. 

2. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το 

ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το 

σύνολο των εργασιών & υλικών των ομάδων Α & Β. Προσφορές που αφορούν σε 

μέρος των υποομάδων ή μόνο σε μια από τις ομάδες Α ή Β αποκλείονται. 

4. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με τιμές προσφοράς μεγαλύτερες των τιμών του 

προϋπολογισμού. 

 

Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαμβάνουν : 

· Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ) οι οποίες βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

· Τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων οι οποίες βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο. 

Προσφορές σε άλλο νόμισμα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή ή αναθεώρηση κατά την διάρκεια  

ισχύος της προσφοράς και της σύμβασης ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς. 
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Άρθρο 10ο : Τρόπος υποβολής προσφοράς 

Για τα πάσης φύσεως ζητούμενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά ισχύουν τα 

εξής : 

Α) Όλα τα δικαιολογητικά που συντάσσονται και αναρτώνται στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) από τον υποψήφιο 

διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα, (υπεύθυνες δηλώσεις, οικονομικές προσφορές κλπ) 

πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισμού υπογεγραμμένα ψηφιακά). 

 

Β) Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί από τον 

υποψήφιο (έγγραφα φορέων, δημόσια έγγραφα, εγγυητικές επιστολές, τεχνικά στοιχεία 

κλπ), θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) και 

να έχουν παραδοθεί στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε φάκελο όπου να αναγράφεται : 

α. Η φράση «Δικαιολογητικά για τον διαγωνισμό με τίτλο : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» . 

β. Ο αύξοντας αριθμός του Διαγωνισμού: (Α.Α. Διαγωνισμού: 24210) 

γ. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 07/07/2016 

δ. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (αποστολέα). 

 

Ο κύριος φάκελος θα περιέχει έναν (υπο)φάκελο με τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής», 

ένα (υπο)φάκελο με τίτλο «Τεχνική Προσφορά» και έναν (υπο)φάκελο με τίτλο «Οικονομική 

Προσφορά» όπου θα περιέχονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Και οι τρείς (υπο)φάκελοι 

θα πρέπει να αναγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία α έως δ. 

 

Η διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται ιδιοχείρως ο φάκελος 

των δικαιολογητικών είναι : 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου  

Βιολογικός καθαρισμός – περιοχή ‘’Λούτρες’’ Μαλίων 

70007 Μάλια, Ηρακλείου Κρήτης. 

Τηλ. 28970-32407 

Φαχ 28970-34005, 34070 
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Άρθρο 11ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 3 μήνες 

από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Ο Ανάδοχος υπέρ του οποίου θα καταχωρηθεί η παροχή υπηρεσίας αποδέχεται με την 

υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο 

διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής. 

 

Άρθρο 12ο : Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 13ο : Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται 

στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που 

θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, επί ποινή 

απαραδέκτου, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 

διαγωνιζόμενης επιχείρησης , είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile’’ σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 5-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν.1497/84), ώστε να 

πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε 

από την μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ. , είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Όλα τα ξενόγλωσσα τεχνικά δικαιολογητικά (πχ Πιστοποιητικά ISO, τεχνικά φυλλάδια – 

prospectus , δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά CE) δεν οφείλουν να συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι γραμμένα στην 

αγγλική. Σε περίπτωση που αναρτάται / προσκομίζεται ξενόγλωσσο δικαιολογητικό σε άλλη 

γλώσσα εκτός της αγγλικής, απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 14ο : Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 07/07/2016 και ώρα 

14:00 πμ , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της ΔΕΥΑΧ, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπο)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. 

 

 

 

Άρθρο 15ο : Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 

Για την τελική επιλογή του Αναδόχου, κριτήριο αξιολόγησης είναι η πιο συμφέρουσα, από 

τεχνοοικονομικής απόψεως προσφορά. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη : 

ü η πληρότητα και ορθότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

ü τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων (βαρύτητα 60%) 

ü η προσφερόμενη τιμή (βαρύτητα 40%) 

 

Αποδεκτές είναι όλες οι προσφορές που είναι σύμφωνες κατ’ ελάχιστον, με τους όρους της 

διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Η επιλογή Αναδόχου, μεταξύ των 

αποδεκτών προσφορών, θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης με κριτήριο κατακύρωσης την 

τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά. 
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης. 

 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους 

την έγκυρη συμμετοχή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή : 

ü Το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7. 

ü Την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παρ. 9.1.1. 

ü Την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς που 

προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΧ, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 9, 

παρ. 9.1.2 και στο άρθρο 10 της παρούσας. 

 

Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να 

απευθύνει ηλεκτρονικό αίτημα μέσο του συστήματος στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

και να ζητήσει διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος και εγγράφως αν ζητηθεί, τις ζητούμενες διευκρινήσεις. 

Στην συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης αφού μονογράψει τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές 

προσφορές των συμμετεχόντων, συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του 

σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι 

σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Όσον αφορά στην εξέτασή των 

δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχει τους φακέλους 

των τεχνικών προσφορών και βαθμολογεί την κάθε προσφορά, κατά τα οριζόμενα του 

παρόντος άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι 

από το διαγωνισμό, καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

συνημμένο το Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς και την αντίστοιχη βαθμολογία 

του διαγωνισμού, με την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους για την 

δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά του Πρακτικού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την ηλεκτρονική ανακοίνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της 

παρούσας. 
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Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης τους, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης και αποσφραγίζει 

ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονομικών προσφορών, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές από το προηγούμενο στάδιο. 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού : 

α) ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης τιμής στην αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος καθώς και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων, σύμφωνα με την παράγραφο 9.2 της παρούσας. 

β) στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης αφού μονογράψει τα έντυπα της Οικονομικής 

Προσφοράς, συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς στο οποίο 

καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές σε πίνακα. 

γ) Τέλος η Επιτροπή βαθμολογεί τις προσφορές και συντάσσει Πίνακα Βαθμολογίας 

Οικονομικής Προσφοράς και Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Προσφορών σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του παρόντος άρθρου. 

Αν υφίσταται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, ως πλέον 

συμφέρουσα προσφορά λαμβάνεται αυτή με την μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής 

Προσφοράς. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

συνημμένο το Πρακτικό Αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού και τον 

Πίνακα Τελικών Βαθμολογιών, με τα οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους 

διαγωνιζομένους για την δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά του Πρακτικού μέχρι και την 

επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική ανακοίνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 16 της παρούσας. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα πρακτικά για 

το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα 

και αναδεικνύει τον Ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται 

ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές  προσφορές και 

στον Ανάδοχο. 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (βαρύτητα 60%) 

Κριτήριο Περιγραφή 
Βαθμο-               
λογία 

(Β) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(ΣΒ) 

Τ.Ι.1 
 

Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι.1 – Υποδομή 
 
Αξιολογείται η υλικοτεχνική υποδομή, ο εξοπλισμός, το 

Β1 
0–100 

(έως 110) 

ΣΒ1 
20% 
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δοκιμαστήριο αντλητικών συγκροτημάτων κλπ 
 
Προσφορές με βαθμολογία Β1 <60 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες 

Τ.Ι.2 
 

Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι.2 – Στελέχωση-Οργάνωση 
 
Αξιολογείται ο βαθμός επάρκειας του διαγωνιζόμενου 
για την κάλυψη του αντικειμένου του έργου από 
πλευράς επαρκούς στελέχωσης κατάλληλων 
ειδικοτήτων, ο βαθμός συνοχής που χαρακτηρίζεται από 
τις σχέσεις εργασίες (μόνιμες ή περιστασιακές), ο 
βαθμός αποτελεσματικότητας της δομής του 
οργανογράμματος για την παροχή των υπηρεσιών, η 
δυνατότητα τεχνικής  υποστήριξης σε θέματα που 
αφορούν το αντικείμενο του διαγωνισμού, η 
πιστοποίηση ISO 9001 ή 9002 του διαγωνιζόμενου κλπ. 

Β2 
0–100 

(έως 110) 

ΣΒ2 
20% 

Τ.Ι.3 
 

Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι.3 – Εμπειρία 
 
Αξιολογείται η εμπειρία του διαγωνιζομένου σε άλλες 
ανάλογες με το φυσικό αντικείμενο αναθέσεις. 

Β3 
0–100 

(έως 110) 

ΣΒ3 
20% 

Τ.Ι.4 
 
 

Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι.4 -Άμεση ανταπόκριση-Έδρα 
διαγωνιζομένου 
 
Αξιολογείται η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης και 
έγκαιρης επισκευής των αντλητικών συγκροτημάτων 
στις έκτακτες συντηρήσεις σε συνδυασμό με την έδρα 
(συνεργείο) του διαγωνιζόμενου.  

Β4 
0–100 

(έως 110) 

ΣΒ4 
20% 

Τ.Ι.5 
 
 

Τεχνική Ικανότητα Τ.Ι.5 – Ποιότητα υλικών 
 
Αξιολογείται η ποιότητα των προσφερόμενων υλικών με 
βάσει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

Β5 
0–100 

(έως 110) 

ΣΒ5 
20% 

 

Σε κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων αυτόνομα 
με βαθμολογία από 0 έως 100 βαθμούς. Η βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια είναι 100 
για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία 
αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (Βαρύτητα 60%) 

Η βαθμολογία Β.ΤΠ της κάθε Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο : 

Β.ΤΠ = (Β1xΣB1 + Β2xΣB2 + Β3xΣB3 + Β4xΣB4 + Β5xΣB5)  > 60 

Η τεχνική ικανότητα του διαγωνιζομένου θεωρείται παραδεκτή εφόσον : 

Α) οι βαθμολογίες στα επιμέρους κριτήρια είναι ίσες ή υπερβαίνουν τις 60 μονάδες 

Β) η σταθμισμένη βαθμολογία τους κατά τα ανωτέρω είναι ίση ή υπερβαίνει τις 60 μονάδες . 
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Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς (βαρύτητα 40%) 

Η βαθμολογία Β.ΟΠ. της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο 

της χαμηλότερης υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς ΟΠmin προς την 

οικονομική αυτή προσφορά ΟΠ ως εξής:  

Β. OΠ = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων των οποίων 

η Τεχνική Προσφορά θεωρείται παραδεκτή, σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο .  

 

Τελική Βαθμολογία Τ.Β 

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από τεχνοοικονομική άποψη προσφοράς  

 

H τελική βαθμολογία Τ.Β κάθε προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα:  

 

Τ.Β = Β.ΤΠ * 60% + Β.ΟΠ * 40% 

 

Η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 

συγκεντρώσει τη μέγιστη τελική βαθμολογία Τ.Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων 

προσφορών,  ως πλέον συμφέρουσα προσφορά λαμβάνεται αυτή με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 

 

 Άρθρο 16ο : Ενστάσεις 

Ο οικονομικός φορέας, υποβάλλει τις ενστάσεις ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ειδική 

φόρμα του Συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 

αρχείου pdf το οποίο θα φέρει ψηφιακή υπογραφή. Οποιαδήποτε ένσταση που δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένη δεν λαμβάνεται υπόψη. Η ημερομηνία άσκησης της ένστασης 

είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν για 

τους παρακάτω λόγους : 

 

16.1.  Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή μέσα 

στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο 
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης 

της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 

ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και η σχετική απόφαση 

εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

 

16.2. Ένσταση κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

υποψηφίου σε αυτόν.  

Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή μόνο 

από υποψήφιο οικονομικό φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από 

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

αντίστοιχο στάδιο , μέχρι και ώρα 23:59 μμ της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 

ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού αξιολόγησης 

του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή η διακοπή του 

διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση 

της στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. το οποίο τελικά και αποφασίζει. 

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται 

ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασή τους. 

 

Άρθρο 17ο : Κατακύρωση διαγωνισμού 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ έχοντας υπόψη τα πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισμού, τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν  με την σχετική γνωμοδότηση της 

Επιτροπής και το σχετικό φάκελο του Διαγωνισμού, αποφασίζει για την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Για την λήψη της απόφασης αυτής δεσμεύεται από τις τιμές των προσφορών αλλά μπορεί : 

1. Να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές ή να ματαιώσει τον 

διαγωνισμό σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

2. Να αναλάβει να επαναλάβει τον διαγωνισμό με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών αν διαπιστώσει ότι έλαβε χώρα συμπαιγνία ή 
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προσυνεννόηση μεταξύ των διαγωνιζομένων και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι 

διαγωνισθέντες ή οι προσφορές τους δεν εξασφαλίζουν επαρκώς τα συμφέροντα 

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ και την πλήρη και άψογη εκτέλεση της εργασίας. 

3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ δεν υπέχει ευθύνη ή υποχρέωση για αποζημίωση των διαγωνιζομένων 

σαν συνέπεια της άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων της. 

4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του Διαγωνισμού 

και στην περίπτωση κατάθεσης μιας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση 

παραμονής μόνο μίας έγκυρης  προσφοράς  στην διαδικασία των διαφόρων 

σταδίων. 

 

Άρθρο 18ο : Αναγγελία – Υπογραφή σύμβασης 

Στον υποψήφιο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο 

Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός ανάθεσης της εργασίας υποχρεούται 

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη του άρθρου 19 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/14 εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση 

της Επιτροπής και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκπίπτει  υπέρ της ΔΕΥΑΧ. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη, των τευχών που την συνοδεύουν και την 

προσφορά του Αναδόχου. Θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει 

όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα 

κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα 

που δεν θα ρυθμίζονται ρητώς από την σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι-αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η σύμβαση, η παρούσα διακήρυξη, η Οικονομική 

Προσφορά, το Τιμολόγιο, η Συγγραφή Υποχρεώσεων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και ο 

Προϋπολογισμός της μελέτης. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και τον πρόεδρο του 

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
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Η εκτέλεση του αντικειμένου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και η διάρκεια 

εκτέλεσής καθορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες ή έως εξαντλήσεως του 

διαθεσίμου. 

 

Άρθρο 19ο : Εγγυήσεις συμμετοχής - καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

19.1. Εγγύηση συμμετοχής 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δυο επί της εκατό) του προϋπολογισμού 

της μελέτης, χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 157 παρ.1α του Ν. 4281 / 2014), θα είναι δηλαδή ύψους 

7.000,00€. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά την 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας 

διακήρυξης, δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, 

προσμετρούμενων από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών του διαγωνισμού. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επομένως θα πρέπει 

να έχουν ημερομηνία λήξης μετά τις 07/11/2016. 

Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί πριν την 

λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής : 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά το Διαγωνιζόμενο στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής που αφορούν τους λοιπούς Διαγωνιζόμενους που έλαβαν μέρος 

στο Διαγωνισμό, μπορούν να παραληφθούν εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 

προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση , δεν έχει ισχύ και 

επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν 

παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το Διαγωνιζόμενο. 

Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ  ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου 

πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε 
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με τον Ν. 2513 / 1997 (Α’ 139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα 

αυτό. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον 

τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : 

1) Την ημερομηνία έκδοσης. 

2) Τον εκδότη. 

3) Την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου, προς την οποία θα 

απευθύνεται. 

4) Τον αριθμό της Εγγυητικής Επιστολής. 

5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου,  υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

7) Τον τίτλο του διαγωνισμού και την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών του διαγωνισμού. 

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή της ΔΕΥΑΧ και ότι θα καταβληθεί 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

10) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

11) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το 

σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

13) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Από τα με αριθμό 8 έως 12 ως άνω στοιχεία, εξαιρούνται τα γραμμάτια εγγυοδοτικής 

παρακαταθήκης , όπως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς ο ίδιος ο 

οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του καταβάλλοντας ο ίδιος το 
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χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό. 

 

19.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% (πέντε 

επί της εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ισχύουν τα ίδια με τις εγγυήσεις συμμετοχής με τις εξής 

διαφορές : 

α) Δεν αναφέρουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού. 

β) Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον δύο (2) ετών. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει αυτοδίκαια ολικά ή μερικά 

υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την ικανοποίηση αξιώσεων της από την εκπρόθεσμη εκτέλεση και 

την μη τήρηση των όρων της σύμβασης και κυρίως από την παράδοση υλικών με 

πραγματικά ελαττώματα που μειώνουν την αξία ή την χρησιμότητά τους.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική και ποιοτική 

παραλαβή των εκτελεσμένων εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 20ο : Προμήθεια αντιπροσώπου 

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό της τυχόν προμήθειας ή άλλης απολαβής 

υπέρ του αντιπροσώπου στην Ελλάδα.  

 

Άρθρο 21ο : Προκαταβολή 

Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.  

 

Άρθρο 22ο : Τεύχη - Παραρτήματα 

Στην παρούσα επισυνάπτονται και θεωρούνται αναπόσπαστα τμήματα αυτής τα παρακάτω 

τεύχη  και παραρτήματα του διαγωνισμού : 

ΤΕΥΧΟΣ Α : Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΤΕΥΧΟΣ Β : Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΤΕΥΧΟΣ Γ : Τιμολόγιο 
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ΤΕΥΧΟΣ Δ : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

 

Άρθρο 23ο : Δημοσιεύσεις 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί μια φορά στις : 

· Εφημερίδα της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ) 

· Εφημερίδα: «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» 

· Τοπική ημερήσια Εφημερίδα: «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» 

· Τοπική εβδομαδιαία Εφημερίδα: «ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ» 

· Εφημερίδα Αθηνών: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» 

· Ιστοσελίδα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» 

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης θα δημοσιευτεί : 

· Στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

· Στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην διεύθυνση : 

www.hersonissos.gr 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

                                                           Αργυράκης Νικόλαος  
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