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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:43.000,00 €
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
O ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΔΕΤΑ ΛΑΡΙΑ
διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ θ
δθμόςια ςφμβαςθ Τπθρεςίασ, με τίτλο «ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΕΤΑ ΛΑΡΙΑ», προχπολογιςμοφ
ςαράντα τριϊν χιλιάδων ευρϊ (43.000,00 €) πλζον Φ.Π.Α 24%, με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ
(χαμθλότερθ τιμι), ςφμφωνα με:
a) τισ διατάξεισ του άρκρου 327 του Ν.4412/2016 (Α’147) και
b) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
Αντικείμενο τθσ δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ, είναι θ προληπηικής & επιδιορθωηικής
ζσνηήρηζη ζσζηημάηων ηηλεελέγτοσ και ηηλεμεηρίας ΔΕΥΑ Λάριζας , για ζνα χρόνο.
Αναλυτικότερα οι εργαςίεσ και τα απαιτοφμενα μζςα περιγράφονται ςτο Σεφχοσ Σεχνικι
Περιγραφι - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.
Θ ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι δϊδεκα (12) θμζρεσ από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.., ςφμφωνα με τα
άρκρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλλθλα κα παρζχεται
ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΔΕΤΑΛ www.deyal.gr.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 23θ του μινα επτεμβρίου του ζτουσ 2019, θμζρα Δευτζρα
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ ςτθν αίκουςα Δθμοπραςιϊν ςτο ιςόγειο του κτιρίου
τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ, οδόσ Σζρμα Συχεροφ, με καταλθκτικι ϊρα υποβολισ των προςφορϊν
τθν 10.30π.μ.
Θ εν λόγω δθμόςια ςφμβαςθ Τπθρεςίασ, κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ που ζχουν
προβλεφκεί ςτον Προχπολογιςμό του 2019 τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. ςτον κωδικό 62.07.0021

Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο του
προχπολογιςμοφ. Θ ποςότθτα και θ ενδεικτικι αξία του ηθτουμζνου είδουσ με CPV
50334400-9 αποτυπϊνονται ςτο Σεφχοσ Σιμολόγιο – Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ.
Άρκρο1
Κφριοσ τθσ Προμικειασ – Ανακζτουςα Αρχι
- τοιχεία επικοινωνίασ.
1.1. Ανακζτουςα αρχι: Θ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΔΡΕΤΘ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΛΑΡΙΑ,
( Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ)
Οδόσ:
Σζρμα Συχεροφ
Σαχ. Κωδ: 41222
Σθλ:
2410281734, 285300
Telefax
2410-687244
1.2. Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ Προμικειασ: Θ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΔΡΕΤΘ
ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΛΑΡΙΑ , ( Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ)
1.3. Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ Προμικειασ: Θ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΔΡΕΤΘ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ
ΛΑΡΙΑ , ( Δ.Ε.Τ.Α.Λάριςασ)
1.4. Προϊςτάμενθ Αρχι : ΣΟ Δ ΣΘ ΔΕΤΑ Λάριςασ
1.5. Διευκφνουςα Τπθρεςία : Θ ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΘ Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ
Άρκρο 2
Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Θ προετοιμαςία, ανάκεςθ, ςφναψθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ γενικϊν
υπθρεςιϊν ι προμθκειϊν, διζπεται από τισ διατάξεισ:
i. Σισ διατάξεισ του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) «περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν
Επιχειριςεων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει
ςιμερα.
ii. Σισ διατάξεισ του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000) περί «Κφρωςθσ Κϊδικα
Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ».
iii. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) περί κφρωςθσ
του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα
iv. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νζασ Αρχιτεκτονικισ τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα «Καλλικράτθσ»
v. Σθν υπ’ αρικ. 56/2011 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Λάριςασ (ΦΕΚ
837/Β/12-5- 2011) για τθ ςυγχϊνευςθ των Δ.Ε.Τ.Α. του Διμου Λαριςαίων
vi. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ αυτόσ
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα
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vii. του ν. 4497/2017 (Α’ 171/13.11.2017), Άρκρο 107 Σροποποιιςεισ του ν. 4412/2016
(Αϋ 147)
viii.του ν. 4314/2014 (Α' 265) 1, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β)
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο,
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,
ix. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
x. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων
του π.δ 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του
άρκρου 1,
xi. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
xii. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
xiii. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,2
xiv. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
xv. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων
ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
xvi. του άρκρου 4 του π.δ 118/07 (Αϋ150)
xvii. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ
Εςωτερικϊν
xviii. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
xix. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων”
για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του
π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων
1
2

Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων

3

Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του
Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» 3, τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673)
ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Τφυπουργοφ
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 1590)
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”,
xx. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
xxi. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
xxii. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και
Πολιτιςτικά Θζματα”,
xxiii. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία”,
xxiv. του π.δ 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
xxv. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
xxvi. Σων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ Κανονιςτικϊν Πράξεων
κακϊσ και λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα
ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του
Αςφαλιςτικοφ, Εργατικοφ, Περιβαλλοντικοφ και Φορολογικοφ δικαίου και
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει
τθν ανάκεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά.
xxvii. Σθν υπ’ αρικ. 252/14/12-07-2019 απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ.
(ΑΔΑ:
ΩΡΜΟΡ8Δ-ΨΓ2), με τθν οποία κακορίςτθκε θ ςφνκεςθ των Επιτροπϊν Διενζργειασ
και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ τθσ Τπθρεςίασ
xxviii. Σθν υπ’ αρικ. 252/14/12-07-2019 απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. (ΑΔΑ:
ΩΡΜΟΡ8Δ-ΨΓ2), για τθ ζγκριςθ μελζτθσ και όρων διενζργειασ υνοπτικοφ
Διαγωνιςμοφ, για τθν Τπθρεςία με τίτλο «Προλθπτικι & επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ
ςυςτθμάτων τθλεελζγχου και τθλεμετρίασ ΔΕΤΑ Λάριςασ», προχπολογιςμοφ
ςαράντα τριϊν χιλιάδων ευρϊ (43.000,00 €) πλζον Φ.Π.Α.
xxix. Σθν υπ’ αρικ. 252/14/12-07-2019 απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. (ΑΔΑ:
ΩΡΜΟΡ8Δ-ΨΓ2), με τθν οποία κακορίςτθκε θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ
3

Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με
το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €)
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Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ για τον διαγωνιςμό με τίτλο «προλθπτικι &
επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων τθλεελζγχου και τθλεμετρίασ ΔΕΤΑ
Λάριςασ», προχπολογιςμοφ ςαράντα τριϊν χιλιάδων ευρϊ (43.000,00 €) πλζον
Φ.Π.Α
xxx. Σθν υπ’ αρικ. 252/14/12-07-2019 απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. (ΑΔΑ:
ΩΡΜΟΡ8Δ-ΨΓ2), με τθν οποία κακορίςτθκε θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ
Ενςτάςεων για τον παραπάνω διαγωνιςμό (άρκρο 221 § 11 εδ. α Ν.4412/2016).
xxxi. Σον υπ’ αρικ. 19REQ005239221/08-07-2019 Μοναδικό Αρικμό Διαδικτυακισ
Ανάρτθςθσ (ΑΔΑΜ), με τον οποίο πιςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘ του
Αιτιματοσ τθσ Τπθρεςίασ περιβάλλοντοσ με Α.Π. ΕΕΛ/ΑΔ/649/08-07-2019, ωσ
Πρωτογενζσ αίτθμα τθσ Τπθρεςίασ Περιβάλλοντοσ, περί
Ανάλθψθσ τθσ
απαιτοφμενθσ Δαπάνθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω Τπθρεςίασ, φψουσ 43.000,00
€ πλζον ΦΠΑ 24%.
xxxii. Σον υπ’ αρικ. 19REQ005239434/08-07-2019 Μοναδικό Αρικμό Διαδικτυακισ
Ανάρτθςθσ (ΑΔΑΜ), με τον οποίο πιςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘ τθσ με
Α.Π 878 08-07-2019 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ
Δ.Ε.Τ.Α.Λ. (ΑΔΑ:Ψ6Χ9ΟΡ8Δ-Ε42), ωσ Εγκεκριμζνο αίτθμα τθσ Τπθρεςίασ
Περιβάλλοντοσ, περί Ανάλθψθσ τθσ απαιτοφμενθσ Δαπάνθσ για τθν ανωτζρω
Τπθρεςία.
Άρκρο 3
Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ
1. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 23θ του μινα επτεμβρίου του ζτουσ 2019 θμζρα
Δευτζρα και μζχρι τθν 10.30π.μ. ϊρα, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτθν αίκουςα
Δθμοπραςιϊν του ιςογείου του κτιρίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ, οδόσ Σζρμα Συχεροφ, ςτθν
πόλθ τθσ Λάριςασ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςτθν προαναφερόμενθ αίκουςα, ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
ι ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ.
3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται αποδεκτι
καμία προςφορά.
Άρκρο 4
Παραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν
1. Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ.14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του
Ν.4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:
α) Θ παροφςα διακιρυξθ,
β) Σο ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ,
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γ) Σο Σιμολόγιο - Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ,
δ) Θ Σεχνικι Περιγραφι - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ,
ε)Συχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν
ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των εγγράφων
ςφμβαςθσ και τευχϊν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. (http://www.deyal.gr) ι / και να τα
παραλάβουν από τα γραφεία του τμιματοσ προμθκειϊν τθσ ΔΕΤΑΛ ςτο ιςόγειο, οδόσ
Σζρμα Συχεροφ, Λάριςα, ΣΚ 41222, καταβάλλοντασ τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, που
ανζρχεται ςτο ποςό των 8 € , το αργότερο μία (1) εργάςιμθ θμζρα πριν από τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (ϊρεσ ταμείου ΔΕΤΑΛ 7.00’ –
13.30’ ).
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά,
εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα
αρχι, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο προθγοφμενο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ
ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία
μζςω των Ελλθνικϊν Σαχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και
χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.
ε κάκε περίπτωςθ θ παραλαβι και ςυμπλιρωςθ του εντφπου Οικονομικισ Προςφοράσ
από το Σμιμα προμθκειϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. είναι υποχρεωτικι για τθ ςυμμετοχι ςτο
διαγωνιςμό.
Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
επικοινωνοφν ςτο τθλ. 2410-687181, 2410-281734, αρμόδιοι υπάλλθλοι Νίκοσ
Γκουγκουλιάσ, Χλζτςθσ Αλζξανδροσ
Άρκρο 5
Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν
1. Σα απαιτοφμενα αποδεικτικά ζγγραφα για τθ ςυμμετοχι ςτθ ςυνοπτικι διαδικαςία, οι
τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
2. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984.
3. Σα ενθμερωτικά και τεχνικά Φυλλάδια και άλλα ζντυπα – εταιρικά ι μθ – με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο, ςτο ςφνολο ι μζροσ αυτϊν, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ
γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, εκτόσ αν διαφορετικά
ορίηεται ςτο Σεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.
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Άρκρο 6
Παροχι διευκρινίςεων για τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, θ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά
με τισ προδιαγραφζσ και τυχόν ςχετικά δικαιολογθτικά το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από
τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
Άρκρο 7
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
A) Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό υποβάλλουν μαηί με τθν
προςφορά τουσ, επί ποινι αποκλειςμοφ και τα εξισ δικαιολογθτικά:
I) Σο προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιθμζνο Ζντυπο
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το Τπόδειγμα
που αναρτάται :
 ςτθν Θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ ΔΕΤΑΛ www.deyal.gr.
Σο Σ.Ε.Τ.Δ. αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν.
1599/1986. Κατά τθν υποβολι του Συποποιθμζνου Ζντυπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ
(Σ.Ε.Τ.Δ.) του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων
αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016
(Αϋ 147), για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. (Άρκρο 107 παρ.13 Σροποποιιςεισ του ν.
4412/2016 Αϋ 147/13.11.2017).
θμειϊνεται ότι από το Μζροσ IV. Κριτιρια Επιλογισ του Σ.Ε.Τ.Δ. απαραίτθτθ
είναι θ ςυμπλιρωςθ των ενοτιτων α, A ενϊ δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του
Μζρουσ V.
II) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου ότι ζχει λάβει γνϊςθ των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με
αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και
ανεπιφφλακτα και ότι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ του ςχετικά με
οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ ι
επαναπροκιρυξθ του υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.
III) Νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ:
i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά
Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ ι απόφαςθ Γ.Ε.ΜΘ που
πιςτοποιεί όλεσ τισ μζχρι ςιμερα ςχετικζσ μεταβολζσ του καταςτατικοφ και γ)
Φ.Ε.Κ., ι Πιςτοποιθτικό Διοικθτικισ Αρχισ ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ
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ii.
iii.

ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό υμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ.
Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο
διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε.
Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει
επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ.

Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν
γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο
Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα
να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ
νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ
με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Σα φυςικά
πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια
Οικονομικι Τπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα
εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ τροποποίθςθσ, το οποίο
κα ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ,
ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι
κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί.
Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι
νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω
περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, τα οποία κα υποβλθκοφν μαηί με Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.
1599/1986, που κα τα απαρικμεί και κα τα αντιςτοιχίηει.
B) Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ. Θ Ζνωςθ δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι
προκειμζνου να υποβάλει προςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί θ
ςφμβαςθ, πρζπει να περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλονται
χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ
ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ
φμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα
εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ φμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ςτο ςφνολό τθσ και να
παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ.
Γ) Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με
αυτι τθσ υπογραφισ τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα
(30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
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προςφορϊν. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια
διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψιφιοσ Πάροχοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ
ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από
τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι).
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από μζλοσ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα
υπογραφισ και εκπροςϊπθςθσ, επομζνωσ κα ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ
εταιρείασ και κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα
εταιρείασ και υπογραφι).
Άρκρο 8
Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ – υμφωνθτικό– ειρά ιςχφοσ.
χετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ.5 άρκρου 316
και 135 του Ν.4412/2016.
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ υπθρεςία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ
ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.
1. Σο ςυμφωνθτικό.
2. Θ παροφςα Διακιρυξθ.
3. Θ Οικονομικι Προςφορά.
4. Θ Σεχνικι Περιγραφι - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.
5. Σο Σιμολόγιο - Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ.
6. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ Τπθρεςίασ
Άρκρο 9
Εγγυιςεισ
1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται.
2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
α)
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
β)
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
γ)
Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ
Τπθρεςίασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο
ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
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εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν
αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
δ)
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ υμφωνίασ περί Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Σαμείου
Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο
Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια
τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
ε) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
i. τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
ii. τον εκδότθ,
iii. τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
iv. τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
v. το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
vi. τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ
του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ,
vii. τουσ όρουσ ότι:
- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και
- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
viii. τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ,
ix. τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ο οποίοσ κα πρζπει να
είναι τζςςερεισ (4) μινεσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
υλικοφ ι τθσ υπθρεςίασ.
x. τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό
τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ τθσ ΔΕΤΑΛ και
xi. ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
ςτ)
Οι υπθρεςίεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. επικοινωνοφν με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςουν τθν εγκυρότθτα τουσ. Αν
διαπιςτωκεί θ πλαςτότθτα εγγυθτικισ επιςτολισ, ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από
το διαγωνιςμό και υποβάλλεται μθνυτιρια αναφορά ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα.
Άρκρο 10
Τποβολι φακζλου προςφοράσ.
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1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα

παραλαβισ των προςφορϊν, είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε
(β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι
κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν
πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό,
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.
2. Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό, απαιτείται να
καταρτίςουν και να υποβάλουν εγγράφωσ προςφορά με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά
και ότι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία
και ϊρα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο.
3. τον ςφραγιςμζνο φάκελο εξωτερικά κα αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
α) Θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ ΔΕΤΑΛ.
γ) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ.
δ) Θ θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.
ε) Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, δθλαδι θ επωνυμία, θ διεφκυνςθ,
ο αρικμόσ τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (email).
ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία
όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ.
4. Σα περιεχόμενα του ανωτζρω φακζλου ορίηονται ωσ εξισ:
α) Ζνασ (1) φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ»
β) Ζνασ (1) φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά»
γ) Ζνασ (1) φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά».
5. τον φάκελο «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ,
τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ για τ θν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και ςυγκεκριμζνα τα ςτοιχεία που
ηθτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ).
6. τον φάκελο «Σεχνικι Προςφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ τα τεχνικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, δθλ. κάκε ςτοιχείο, που τεκμθριϊνει τθ ςυμμόρφωςθ με τα
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Σεχνικι Περιγραφι - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ – υγγραφι
υποχρεϊςεων (παράγραφοσ 2 – Σεχνικι Ικανότθτα).
7. ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα τεχνικά ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται
ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ.
8. τα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να
εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. Ενδεχόμενθ εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων
αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
9. τον φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί επί
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του εντφπου Οικονομικισ Προςφοράσ που χορθγείται από τθ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. με ποινι
αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ.
10. Όλεσ οι τιμζσ ςτθν προςφορά, κακϊσ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ προςφοράσ,
ςυμπλθρϊνονται ολογράφωσ επί ποινι απαραδζκτου. Αρικμθτικι μόνο αναγραφι τιμισ
ςτθν προςφορά δεν λαμβάνεται υπόψθ.
11. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ ενδεχόμενεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε
άλλθ επιβάρυνςθ, όπωσ προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ, εκτόσ του Φ.Π.Α., ο οποίοσ κα
αναφζρεται χωριςτά. Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Π.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ
των προςφορϊν.
12. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό
φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν .
13. Προςφορζσ που τυχόν ζχουν αποςταλεί ι υποβλθκεί πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία, αποςφραγίηονται όλεσ μαηί μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφορϊν.
14. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ.
Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφεφγοντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι
διαγωνιςμοφ και με τον τρόπο που υποδεικνφεται από αυτιν. Από τισ διευκρινίςεισ που
δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται
ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, θ Επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι
ι οικονομικι προςφορά) που ζχουν υποβάλει. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά
μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που
επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων
των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν
επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα
νομιμοποιθτικά ςτοιχεία.
Άρκρο 11
Διαδικαςία κατάκεςθσ και εξζταςθσ των προςφορϊν – Τποβολι δικαιολογθτικϊν –
Κατακφρωςθ – φναψθ ςφμβαςθσ – Τπογραφι ςυμφωνθτικοφ.
11.1. Παραλαβι και εξζταςθ των φακζλων Προςφοράσ - Ζγκριςθ πρακτικοφ.
α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Πρόεδρο αυτισ,
μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ.
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β) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε
ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά
προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ,
κακϊσ και θ εκπλιρωςθ άλλων τυπικϊν προχποκζςεων που απαιτοφνται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Όλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ
καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
γ) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ και οι φάκελοι των «Δικαιολογθτικϊν
υμμετοχισ» και τθσ «Σεχνικισ Προςφοράσ», μονογράφονται δε από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςτο ςτάδιο αυτό και θ Σεχνικι
προςφορά ανά φφλλο. τθν ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει τθν πλθρότθτα των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και αξιολογεί τισ Σεχνικζσ Προςφορζσ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, αλλά και τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ. τθ ςυνζχεια καταχωροφνται
ςτο Πρακτικό τα αποτελζςματα του ελζγχου τθσ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και τθσ αξιολόγθςθσ των Σεχνικϊν Προςφορϊν , κακϊσ και οι λόγοι
απόρριψθσ ςυμμετεχόντων από τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ .
Οι φάκελοι των Οικονομικϊν Προςφορϊν αποςφραγίηονται κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ, είτε ευκφσ αμζςωσ με το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ των Σεχνικϊν Προςφορϊν, είτε
ςε θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από το αρμόδιο όργανο με ειδικι πρόςκλθςθ αυτϊν
που ζλαβαν μζροσ ςτο διαγωνιςμό, με ςχετικι ανακοίνωςθ που κα τουσ αποςταλεί και θ
οποία κα είναι και ςε εμφανζσ μζροσ τθσ Τπθρεςίασ .
Οι φάκελοι των Οικονομικϊν Προςφορϊν, για όςεσ Προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν
προθγθκείςα αξιολόγθςθ των Σεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, δεν
αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του
διαγωνιςμοφ .
τθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Προςφορϊν, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ανακοινϊνει τισ τιμζσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, των οποίων οι
Προςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ και ςυμπεριλαμβάνει ςτο Πρακτικό Διαγωνιςμοφ τα ςχετικά
αποτελζςματα .
Σο αποτζλεςμα των παραπάνω ςταδίων, που μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε μία
δθμόςια ςυνεδρίαςθ, επικυρϊνονται με απόφαςθ για τθν ζγκριςθ του Πρακτικοφ
Διαγωνιςμοφ από το Δ τθσ ΔΕΤΑΛ , θ οποία και κοινοποιείται ςτουσ Προςφζροντεσ.
Κατά τθσ παραπάνω απόφαςθσ , όπωσ και κατά τθσ Διακιρυξθσ, χωρεί ζνςταςθ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 127 του ν. 4412/2016 .
11.2. Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Πρόςκλθςθ για
υπογραφι ςφμβαςθσ.
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να
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υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, ΔΕΚΑ ( 10 ) θμερϊν, τα δικαιολογθτικά που κακορίηονται ςτο
άρκρο 13 τθσ παροφςασ.
Σα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν με τθν Τπεφκυνθ διλωςθ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
Αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
Αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ
παροφςασ, o προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν ανακζτουςα
αρχι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν
ανακιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
β) Θ Ανακζτουςα Αρχι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 316 και 317του Ν. 4412/2016.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο του
πρακτικοφ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε
προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ
προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου ςτθ ΔΕΤΑ
Λάριςασ τθν επομζνθ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ.
Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ ενςτάςεων των προβλεπόμενων
ςτο άρκρο 15 τθσ παροφςασ, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό
ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
Άρκρο 12
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν.
1. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
2. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ
διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα ΔΕΚΑ (10) μθνϊν, από τθν
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Άρκρο 13
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Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ
1. Σα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι τα
ακόλουκα:

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου
τριμινου, από το οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό
με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.

Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ
τόςο για τα μζλθ τουσ όςο για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό.

Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό
διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ
ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ
διαδικαςία.

Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ
ενθμερότθτεσ) τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το
απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό, από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι
ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται
να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα
πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.

Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το
οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ
(φορολογικι ενθμερότθτα), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
2. ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι,
από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
Σα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά προςκομίηουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογθτικά, εκτόσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου, με τθν ακόλουκθ
τροποποίθςθ:
Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ),
από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των
πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι
ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
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Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε
αυτζσ προςωπικό
Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε
αυτζσ προςωπικό.
Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο
ςε αυτζσ προςωπικό.
Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα
προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν υμβουλίων τουσ.
Σο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ
προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε και Ε.Ε), ςτον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ
ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ του.
3. Σα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται
εμπρόκεςμα ςτθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ.
4. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν ι κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι προςκομίςκθκαν νομίμωσ και
εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ
μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ,
χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ
από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.
5. Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
6. ε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει το Δ.. τθσ ΔΕΤΑΛ. Θ απόφαςθ για
τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ μπορεί να λθφκεί και μετά τθν πάροδο ιςχφοσ των
προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν ςυμφωνεί και ο μειοδότθσ.
Άρκρο 14
Διαδικαςία επιλογισ Αναδόχου - φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν.
14.1. Θ επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του
άρκρου 264 του Ν.4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ.
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14.2. Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί
ςφραγιςμζνα ςε αρικμθμζνα ζντυπα που χορθγοφνται από τθν Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ.
14.3. Θ προςφορά δίνεται ςε ευρϊ (€), χωρίσ ΦΠΑ και περιλαμβάνει το κόςτοσ τθσ
υπθρεςίασ, με τίτλο «ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΕΤΑ ΛΑΡΙΑ».
14.4. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.
14.5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
14.6. ε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν
τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
14.7. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ.
14.8. Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που υπερβαίνουν τουσ μερικοφσ προχπολογιςμοφσ
ανά είδοσ ι / και το ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ Τπθρεςίασ που αποτυπϊνονται ςτο
Σεφχοσ Σιμολόγιο – Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ
14.9. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ,
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ
διαγωνιςμοφ.
14.10.
Προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ,
ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Άρκρο 15
Ενςτάςεισ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθσ προκιρυξθσ του
διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του, ι τθσ ςυμμετοχισ παρόχου ς' αυτόν,
ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016, ωσ εξισ :
α) Κατά τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία
διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.
β) Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ
ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εξετάηεται από το Δ τθσ
ΔΕΤΑΛ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ
ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το Δ τθσ ΔΕΤΑΛ.
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Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ
λόγουσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Άρκρο 16
Προκεςμία εκτζλεςθσ
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω Τπθρεςίασ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ
από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι κυρϊςεισ για τθν μθ εμπρόκεςμθ εκτζλεςι τθσ επιβάλονται κατά τα οριηόμενα ςτο
Άρκρο 218 του Ν. 4412/2016. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ τθσ, διενεργείται ποιοτικόσ
και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφ’ όςον το επικυμεί, ο ανάδοχοσ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 219 του ίδιου νόμου.
Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι
δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτον Ανάδοχο.
Άρκρο 17
Σρόποσ Πλθρωμισ
1.

Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ
υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, για τισ υπθρεςίεσ που ζχει
εκτελζςει και παραλάβει θ αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ και ζχει εκδϊςει για το λόγο
αυτό το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ (ι βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ).
2. Όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια Οικονομικι Τπθρεςία
τθσ ΔΕΤΑΛ
3.
Θ πλθρωμι του Ανάδοχου από τθν Δ.Ε.Τ.Α.Λ. κα γίνει εφάπαξ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ μετά από τθν ςφνταξθ πρωτόκολλου παραλαβισ από τθν Επιτροπι
Παραλαβισ.
4.
Εφόςον ο Ανάδοχοσ παρουςιάηει αδυναμία ι ανεπάρκεια ςτθν ομαλι εκτζλεςθ του
ςυμβατικοφ του αντικειμζνου, θ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. του αποςτζλλει ζγγραφθ ειδοποίθςθ για
ςυμμόρφωςι του ςτισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ φμβαςι που ζχει
υπογράψει με τθν Δ.Ε.Τ.Α.Λ. τθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ εντόσ 3 θμερϊν από τθ
λιψθ του εν λόγω εγγράφου δεν ςυμμορφωκεί, τότε θ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. δφναται να τον
κθρφξει ζκπτωτο.
Άρκρο 18
Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ.
1. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των εγγράφων
ςφμβαςθσ και τευχϊν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. (http://www.deyal.gr) ι / και να
τα παραλάβουν από τα γραφεία του τμιματοσ προμθκειϊν τθσ ΔΕΤΑΛ ςτο ιςόγειο,
οδόσ Σζρμα Συχεροφ, Λάριςα, ΣΚ 41222
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2. Θ περίλθψθ τθσ παροφςθσ κα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια», κα τοιχοκολλθκεί
ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. και κα δθμοςιευκεί ςτθν κακθμερινι
εφθμερίδα τθσ Λάριςασ «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ»
3. Θ Προκιρυξθ τθσ φμβαςθσ (Αναλυτικι Διακιρυξθ και λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
κα καταχωρθκεί ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ..
4. Σον ανάδοχο τθσ Τπθρεςίασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ Δθμοςίου,
Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ.), ειςφορζσ κλπ., που αναφζρονται ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων. ε
περίπτωςθ άρνθςισ του παρακρατοφνται από τον πρϊτο λογαριαςμό του.
5. Για ό,τι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν.
1069/1980 και του Ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθν παρ(38) αρ.377
Ν4412/16.
Θ παροφςα διακιρυξθ εγκρίκθκε με τθν αρικμ. 252/14/12-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΜΟΡ8ΔΨΓ2) Απόφαςθ του Δ. τθσ ΔΕΤΑΛ.
Λάριςα επτζμβριοσ 2019

Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑΛ

ΚΑΦΦΕ ΘΕΟΔΩΡΟ
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