ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
η
ΤΗΝ 15 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 31/05/2016

θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη δαπάνη αναλαμβάνει και διαθέτει τη παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού
έτους 2016, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Α-260

25-7412.009

Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του έργου:
Βελτίωση – αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης
οικισμών Δήμου Μύκης

50.000,00€

2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του έργου: Βελτίωση –
αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης» στη συμπράττουσα ομάδα των κάτωθι μελετητών, έναντι συνολικής
αμοιβής 50.000,00 ευρώ με Φ. Π. Α. 23%.

ο

1 θέμα: Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης ποσού 50.000,00 €
του Κ.Α. 25-7412.009 με τίτλο
«Εκπόνηση μελετών για την
κατασκευή
του
έργου:
Βελτίωση – αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης οικισμών
Δήμου Μύκης» και ανάθεση
αυτών.

ΠΑΥ

ης

124/2016

α) Για την Τοπογραφική μελέτη Γεωργίου Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, που εδρεύει στην 4 Οκτωβρίου
6 Ξάνθη, ΑΦΜ: 045773784, ΔΟΥ Α΄Β΄ Ξάνθης Τ.Κ. 67133. Η αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 14.431,19 ευρώ (καθαρή αξία
χωρίς Φ.Π.Α. 23%) και με Φ.Π.Α. 17.742,75 ευρώ.
β) Για την Υδραυλική μελέτη Βασίλειος Ασημίδης του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, που εδρεύει στη Θερμοπυλών 10-12 Ξάνθη,
ΑΦΜ: 120110871, ΔΟΥ: Α΄Β΄ΞΑΝΘΗΣ Τ.Κ. 67131. Η αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 14.431,87 ευρώ (καθαρή αξία χωρίς
Φ.Π.Α. 23%) και με Φ.Π.Α. 17.743,25 ευρώ.
ε) Για την Γεωτεχνική μελέτη Λίντια Γκόπτσεβιτς του Λαζάρ, Πολιτικός Μηχανικός που εδρεύει στην Ανδρεοπούλου 19 Θεσσαλονίκη,
ΑΦΜ: 119122854 , ΔΟΥ: Η΄ Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54643. Η αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 7.800,00 ευρώ (καθαρή αξία
χωρίς Φ.Π.Α. 23%) και με Φ.Π.Α. 9.594,00 ευρώ.
στ) Για την Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Μαρία Γιαννοπούλου του Θωμά, Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης που εδρεύει στην
Μεσολογγίου 2 Ξάνθη, ΑΦΜ: 133517531, ΔΟΥ Α΄Β΄ Ξάνθης Τ.Κ. 67133.Η αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ
(καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α. 23%) και με Φ.Π.Α. 4.920,00 ευρώ.
3. Η μελέτη πρέπει να εκπονηθεί σε προθεσμία ……… ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το δήμο.

ο

2 θέμα: Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμός
των όρων του πρόχειρου
διαγωνισμού της προμήθειας
με
τίτλο
«Προμήθεια
κινητήρων,
αντλιών
και
συσκευών χλωρίωσης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
125/2016
Βλέπε Παράρτημα 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2016, όπως
αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ

ΚΑ

Α-251

00-6821.001

Α-252

00-6492.001

Α-253

00-6492.008

Α-254

00-6495.004

Α-255

00-6737.004

Α-256

25-6279.000

Α-257

30-6462

Α-258

00-8114

Α-259

00-8261.001

ο

3
θέμα:
Αναλήψεις
υποχρεώσεων οικ. έτους 2016

126/2016

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Εκπρόθεσμη καταβολή φορολογικής δήλωσης
πρώην κοινοτήτων και εκπρόθεσμη πληρωμή τελών
κυκλοφορίας μηχ. έργου κοινότητας Θερμών.
Αγωγή αποζημίωσης της Χιτζιρέ Γιουσούφ βάσει της
απόφασης 347/2015 του Μονομελούς Εφετείου
Θράκης
Δικαστική δαπάνη και τόκοι για την αγωγή του
Κούλα Χασάν
Παράβολα για υποβολή ενστάσεων
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο
Αβδήρων
Εξαγωγή αντλιών ύδρευσης για τον εντοπισμό
προβλημάτων. Κατεπείγουσα ανάθεση με την
86/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δημοσίευση προκηρύξεων έργων
Φόρος εισοδήματος 2010 και τέλος μηχανήματος πρ.
κοινότητας Θερμών
Επιστροφή ποσού σε δικαιούχο ΧΕΠ (Αδέμ Χατιτζέ)
λόγω λανθασμένου υπολογισμού κρατήσεων

ΠΟΣΟ
1.471,93€

6.516,34 €
1.970,00€
80,00€
825,00€
499,38€
3.000,00€
188,04€
184,47€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

4 θέμα: Απαλλαγή υπολόγου
ΧΕΠ προπληρωμής

127/2016
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τo υπ αριθ. 299/Α/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ύψους 76,00€, στο όνομα του
υπαλλήλου Αλή Χότζα Γιλμάζ και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Παράρτημα 1.
1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια κινητήρων, αντλιών και συσκευών χλωρίωσης όπως φαίνονται κατωτέρω:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Η προμήθεια περιλαμβάνει υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα και χλωριοτήρες με τα εξής χαρακτηριστικά:

Παροχής Q=10m3/h για μανομετρικό H=250m, με κινητήρα ισχύος 20,0HP - Τεμάχια 2

Παροχής Q=3.50m3/h για μανομετρικό H=200m, με κινητήρα ισχύος 4.00HP -Τεμάχια 2

Παροχής Q=25m3/h για μανομετρικό H=180m, με κινητήρα ισχύος 25HP -Τεμάχια 1

Δοσομετρική αντλία 220V με ψηφιακή οθόνη (Παροχή 0-1lit/h, Πίεση λειτουργίας 0-15bar)-Τεμάχια 6

Δοσομετρική αντλία 12V με ψηφιακή οθόνη (Παροχή 0-1lit/h, Πίεση λειτουργίας 0-15bar)-Τεμάχια 3

Συσσωρευτή 12V, 120Ah-Τεμάχια 3

Σταθεροποιητή – ρυθμιστή τάσεως 12 V – Τεμάχια 3

Ηλιακό Πάνελ 80-100 Watt, 12 V –Τεμάχια 3
Τα αντλητικά συγκροτήματα και οι χλωριοτήρες θα είναι κατασκευασμένα, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, από αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής, το οποίο θα είναι
πιστοποιημένο με το σύστημα ποιότητας ISO9001 ή αντίστοιχο και θα φέρουν το σήμα «CE».
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Γενικά :
Η υποβρύχια αντλία θα είναι πολυβάθμια μεικτής ροής κατάλληλη για γεώτρηση και τεχνικά εξελιγμένης σύγχρονης κατασκευής, καλής φήμης εργοστασίου και υψηλού βαθμού
απόδοσης, εξολοκλήρου ανοξείδωτη ή χυτοσιδηρά, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, με δυνατότητα εύκολης αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης με
σπείρωμα και με κοχλίες – περικόχλια, κατάλληλη για γεωτρήσεις 8’’ inc (ονομαστική διάμετρο 6,8 inc)
Τα περιστρεφόμενα μέρη θα είναι στατικά και δυναμικά Ζυγοσταθμισμένα.
Τα υπό πίεση ευρισκόμενα εξαρτήματα να είναι τέτοιας κατασκευής και μεγέθους, ώστε να αντέχουν σε πίεση, ίση προς 1,5 φορές από την πίεση της ονομ. λειτουργίας.
Η διαμόρφωση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το νερό να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής και σταθερή ροή χωρίς υδραυλικές κρούσεις και φαινόμενα
σπηλαίωσης ( CAVITATION)
α. Άξονας
Ο Άξονας της αντλίας θα είναι από ανοξείδωτο χρωμιωμένο χάλυβα AISI 431 ή AISI 304SS απόλυτα ευθυγραμμισμένος για λειτουργία χωρίς κραδασμούς.
β. Έδρανα

Τα έδρανα τριβής θα είναι υδρολίπαντα, ανοξείδωτα με επένδυση από ειδικό αντιτριβικό ελαστικό υλικό κατά της άμμου και οι δακτύλιοι (μπούσουλες) από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο,
ατσάλι ανοξείδωτο, άριστης ποιότητας με σωστή έδραση και μικρές ανοχές για μεγάλη διάρκεια ζωής ώστε να μην απαιτείται καμία συντήρηση.
γ. Βαλβίδα αντεπιστροφής
Θα βρίσκεται κάτω από το στόμιο κατάθλιψης και θα είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να εξασφαλίζει σίγουρο κλείσιμο κατά το σταμάτημα της αντλίας και μηδενικές απώλειες.
δ. Στόμιο αναρρόφησης
Στην πλευρά της αναρρόφησης θα υπάρχει ισχυρό μεταλλικό πλέγμα, με ανοίγματα τέτοια, ώστε η συνολική επιφάνεια να υπερβαίνει το τετραπλάσιο της διατομής αναρρόφησης της
αντλίας και να εμποδίζει την είσοδο επιβλαβών αιωρημάτων, πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (40 gr/m).
ε. Σύνδεσμος αντλίας - κινητήρα (κόμπλερ)
Η ευθυγράμμιση αντλίας - ηλεκτροκινητήρα θα είναι απόλυτη, η σύνδεση των αξόνων αντλίας - ηλεκτροκινητήρα θα γίνεται με σύνδεσμο (κόμπλερ).
στ. Προφυλακτήρες
Καλωδίων, το πλέγμα αναρρόφησης, οι βίδες συναρμολόγησης, η βαλβίδα αντεπιστροφής θα είναι κατασκευασμένα από ατσάλι ανοξείδωτο AISI 304 (η βαλβίδα από χυτοσίδηρο).
Η αντλία θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει με κλειστή εξαγωγή για τέσσερα (4) λεπτά
2. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
α. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, κατάλληλος για τάση λειτουργίας 400 V και συχνότητα ρεύματος 50 ΗΖ 3000 rpm, κατάλληλος για
υποβρύχια λειτουργία.
Η ονομαστική ισχύς στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα θα υπερκαλύπτει την απορροφημένη ισχύ από την αντλία σε οποιοδήποτε σημείο λειτουργίας (μέγιστη απορροφημένη ισχύς).
Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται απρόσκοπτα με αυξομείωση τάσης μέχρι ± 5% της ονομαστικής και να αποδίδει την πλήρη ισχύ του σε γεωτρήσεις με
θερμοκρασία νερού μέχρι 20° C τουλάχιστον.
Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ68
β. Τύπος κινητήρα:
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι υγρού τύπου με υδατόβρεκτη περιέλιξη, θα λιπαίνεται και θα ψύχεται (υδρολίπαντος και υδρόψυκτος), θα είναι επισκευάσιμος και οπωσδήποτε
επαναπεριελήξιμος, με διαιρούμενο κατά προτίμηση στάτη.

γ. Σύνδεσμος:
Ο ηλεκτροκινητήρας θα συνδέεται ομοαξονικά με την αντλία μέσω ανοξείδωτου συνδέσμου που αναφέρεται στην προδιαγραφή της αντλίας.

δ. Τυλίγματα στάτη:
Είναι τύπου κλωβού (χυτός χαλκός), παρέχοντας έτσι την εγγύηση για την μέγιστη ηλεκτρική συνέχεια ακόμη και μετά από μεγάλες περιόδους λειτουργίας.

ε. Έδρανα:
Τα εγκάρσια έδρανα θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό φωσφορούχο ορείχαλκο για τους ηλεκτροκινητήρες 6΄, θα παρουσιάζουν δε υψηλή αντοχή στην τριβή κατά την πολύστροφη
λειτουργία.
στ. Ωστικό έδρανο:
Τύπου kingsbury ή MICHELL, υδρολίπαντο, πολλαπλής ευστάθειας, από ατσάλι γραφίτη, το οποίο μπορεί να δεχθεί αξονικά φορτία 250% - 300% μεγαλύτερα από αυτά που δημιουργεί η
αντλία κατά τη λειτουργία της.
ζ. Διάταξη αποσυμπιέσεως:
Θα παραλαμβάνει θετικά, με αμελητέα ουσιαστική αύξηση της εσωτερικής πιέσεως, πιέσεις που δημιουργούνται από τις θερμικές διαστολές του νερού με το οποίο θα έχει γεμιστεί πριν
την εγκατάσταση του.
η. Στεγανότης:
Ο κινητήρας θα έχει σύστημα προστασίας από εισδοχή ξένων υγρών.
3. ΕΓΓΥΗΣΗ
Για κάθε αντλητικό συγκρότημα θα δοθεί Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για 12 μήνες ή 6.000 ώρες λειτουργίας τουλάχιστον από την ημερομηνία εγκατάστασης και έναρξης της λειτουργίας
4. ΧΛΩΡΙΩΤΗΡΕΣ
Τα συστήματα χλωρίωσης που λειτουργούν στο Δήμο Μύκης χωρίζονται σε
Α) Δοσομετρικό σύστημα χλωρίωσης 220V που περιλαμβάνει:

Δοσομετρική αντλία 220V με ψηφιακή οθόνη (Παροχή 0-1lit/h, Πίεση λειτουργίας 0-15bar)
B) Δοσομετρικό Σύστημα Χλωρίωσης 12V που περιλαμβάνει:

Δοσομετρική αντλία 12V με ψηφιακή οθόνη (Παροχή 0-1lit/h, Πίεση λειτουργίας 0-15bar)

Συσσωρευτή 12V, 120Ah, κλειστού τύπου, πόλος βιδάκι για χρήσεις σε φωτοβολταϊκες εγκαταστάσεις

Σταθεροποιητή – ρυθμιστή τάσεως 12 V

Ηλιακό Πάνελ 80-100 Watt, 12 V
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας και εγκατάστασης των χλωριωτήρων ανέρχεται στο ποσό των 4.878,18€ με Φ.Π.Α.και επιβαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 25-7131.002 του έτους 2016.
Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ήτοι όλα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα
πιστοποιητικά CE και ISO.

2) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.
3) Καθορίζει τους εξής όρους πρόχειρου διαγωνισμού:
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

Α.Α.

1
2
3

4

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Αντλητικό συγκρότημα Q=10 m3/h Η=250m,
HP = 20
Αντλητικό συγκρότημα Q=3,5m3/h Η=200m,
HP = 4HP
Αντλητικό συγκρότημα Q=25 κυβ. μ./ ώρα
Η=180μ.,
HP = 25HP
Β. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
Δοσομετρική αντλία 220V με ψηφιακή οθόνη
(Παροχή 0-1lit/h, Πίεση λειτουργίας 0-15bar)

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Τεμάχια

2

4.200,00

8.400,00

Τεμάχια

2

1.200,00

2400,00

Τεμάχια

1

4.800,00

4.800,00

Τεμάχια

6

310

1.860,00

5

Δοσομετρική αντλία 12V με ψηφιακή οθόνη
(Παροχή 0-1lit/h, Πίεση λειτουργίας 0-15bar)

Τεμάχια

3

315,00

945,00

6

Συσσωρευτή 12V, 120Ah

Τεμάχια

3

138,00

414,00

7

Σταθεροποιητή – ρυθμιστή τάσεως 12 V

Τεμάχια

3

104,00

312,00

8

Ηλιακό Πάνελ 80-100 Watt, 12 V

Τεμάχια

3

145,00

435,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

€
€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

15.600,00

3.966,00
19.566,00
4.500,18
24.066,18

Ο τίτλος της προμήθειας είναι "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Δ.Ε. ΜΥΚΗΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 24.066,18 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.
Οι πιστώσεις της προμήθειας προέρχονται από τον Κ.Α.25.7131.001 κατά το ποσό 19.188,00 ΕΥΡΩ για την «προμήθεια κινητήρων, αντλιών Δ.Ε.Μύκης» και από τον Κ.Α. 25.7131.002
κατά το ποσό 4.878,18 ΕΥΡΩ για την «προμήθεια συσκευών χλωρίωσης Δ.Ε.Μύκης».

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
Τεύχη δημοπράτησης.
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη
β) τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές
γ) προϋπολογισμός
δ) συγγραφή υποχρεώσεων
ε) προσφορά
Τα πιο πάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 11/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης.
Α ρ θ ρ ο 1ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
η

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει μετά από πρόχειρο διαγωνισμό την 14 Μαΐου ημέρα Τρίτη 2016 και ώρα 10.00 π.μ.,, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα
Σμίνθης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.
Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του
διαγωνισμού στη Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Σμίνθης, Σμίνθη ΤΚ 67100 . Οι προσφορές αυτές δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που τις
παραλαμβάνουν προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Α ρ θ ρ ο 2ο
Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Επίσης: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους – μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκεκριμένη παροχή.
Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με
την οποία θα δηλώνονται τα μέλη της κοινοπραξίας. Αν η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος θα πρέπει να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασχολούνται με την εμπορία ή την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτά περιγράφονται
στην παρούσα διακήρυξη.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

Α ρ θ ρ ο 3ο
Προϋπολογισμός Προμήθεια
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 24.066,18 ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ
Α ρ θ ρ ο 4ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (Δικαιολογητικών)
α) Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού
β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή για το σύνολο των ειδών
978,30 €.
Οι εγγυητικές επιστολές θα έχουν ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι διακόσιες δέκα (210) ημέρες. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
γ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι :
i) Η προσφορά τους ισχύει για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
ii) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκίας ή απάτης ή
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
iii) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
iv) Επίσης, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών.
v) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
στ) ότι δεν έχουν αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ
vi) ότι ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών που δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους ή των 6.000 ωρών λειτουργίας, καθώς και ότι ο χρόνος
παράδοσης των υλικών μετά από έγγραφη εντολή του Δήμου θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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 Ι.Κ.Α.. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. & Α.Ε.
θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο
κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει έδρα της.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό

ε) Σύστημα ποιότητας ISO 9001 προμηθευτή και κατασκευαστή ISO9001-2008.
Α.2 Οι αλλοδαποί:
1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους , περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
2. Κατά τα λοιπά όμοια με την Α
Β. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά .
Οι Υ.Δ. του Ν.1599/1986 προσκομίζονται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του νομικού προσώπου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.
Γ. Οι Συνεταιρισμοί:
1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων(2-4) της παρ. Α του παρόντος άρθρου.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Δ. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε του μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν
από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της
προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.
Επίσης :
Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά
σύστασής τους.
Οι Ενώσεις προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ¨πρόσωπο¨ που
συμμετέχει στην ένωση.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Διευκρινήσεις επί των Δικαιολογητικών
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται όμως δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη.
-Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και
στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. (αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄).

- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών.
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που στο άρθρο 4 της παρούσας και θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου
εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών και τυχόν τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. Αναλυτικά:
1. Φύλλο τεχνικής προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, την εταιρία κατασκευής και χώρα προέλευσης και τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα,
συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως στον προϋπολογισμό της μελέτης
2. Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 των Εταιριών κατασκευής των προμηθευόμενων ειδών, που θα συνοδεύεται και με κατάσταση αναφοράς των υλικών που αντιστοιχούν σε αυτό (βάσει της
αρίθμησης του εντύπου προσφοράς).
3. Προσκόμιση πιστοποιητικών CΕ του κατασκευαστή καθώς τα οποία θα πιστοποιούν ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι συμμορφούμενο με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες
Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς
1) Με ποινή αποκλεισμού, οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραφημένη από τον προσφέροντα.
3) Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια αντλητικών Συγκροτημάτων και των συσκευών χλωρίωσης οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο δήμο τα
πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα
ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις
παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Τρόπος υποβολής και σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισμένο με την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα
στοιχεία :
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Ο αριθμός της Διακήρυξης
- Το αντικείμενο του Διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
- Ο Αποδέκτης: Δήμος Μύκης, Δημοτικό Κατάστημα, Σμίνθη ΤΚ 67100
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προμηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συμπεριληφθούν στη προσφορά και
δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Καμιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή μετά την κατάθεσή της. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να
μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής.
Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές με το περιεχόμενο και τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να
δώσουν τις διασαφηνίσεις που τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισμό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή επεξήγηση μοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής
με αντιπροσφορά.
Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον Δήμο θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μύκης, Σμίνθη, Δημοτικό Κατάστημα, Σμίνθη ΤΚ
67100 μέχρι την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού ήτοι 13/6/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Γλώσσα συντάξεως των προσφορών.
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα.
Τα πιστοποιητικά ISO, CE στην αγγλική, γίνονται αποδεκτά.
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
θα περιέχει:
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή έως την 10:00π.μ. ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, 180 ημέρες το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
ο

Άρθρο 7
Παραλαβή προσφορών– Αποσφράγιση Κυρίως Φακέλου – Έλεγχος
δικαιολογητικών:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους συμμετοχής.
Μετά την πάροδο της καθορισμένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης αυτών και καταγράφεται αυτό,
στο πρακτικό του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση της αποσφραγίζει ένα-ένα τους κυρίως φακέλους της προσφοράς με την σειρά που κατατέθηκαν. Ελέγχει το περιεχόμενο των φακέλων
δικαιολογητικών, μονογράφει, σφραγίζει και καταχωρεί στο πρακτικό όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι φάκελοι της «Τεχνικής Προσφοράς» και της «Οικονομικής Προσφοράς»,
παραμένουν σφραγισμένοι. Σε περίπτωση που η διαδικασία συνεχιστεί και σε επόμενες συνεδριάσεις, η ημερομηνία και ώρα των συνεδριάσεων ανακοινώνεται προφορικά κατά τη

διάρκεια της προηγούμενης δημόσιας συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη δημόσιας ανακοίνωσης, οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση
του Προέδρου της Επιτροπής.
Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής και τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων, οι διαγωνιζόμενοι εξέρχονται από την αίθουσα και η Ε.Δ. σε μυστική
συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις της Διακήρυξης από τους συμμετέχοντες και αποκλείει όσους
κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Δ., η συνεδρίαση καθίσταται
δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό.
Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Δ., η διαδικασία συνεχίζεται σε επόμενες συνεδριάσεις και σε νέα δημόσια συνεδρίαση, που
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους, ανακοινώνεται ποιοι έχουν αποκλειστεί από το διαγωνισμό και καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής.
Για όσους αποκλείονται στο πρώτο στάδιο από το διαγωνισμό, οι κλειστοί φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν εφόσον υποβάλλουν
σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς τους, φυλάσσονται με φροντίδα του προέδρου
της Ε.Δ. και επιστέφονται στον διαγωνιζόμενο , μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους.
Αποσφράγιση φακέλων της Τεχνικής Προσφοράς:
Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.Δ. από την Αρμόδια Επιτροπή ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, η Επιτροπή
Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτώς οι διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν αποκλειστεί στην 1η φάση του διαγωνισμού, προβαίνει στην αποσφράγιση της
Τεχνικής Προσφοράς. Αριθμεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο της προσφοράς και στα έγγραφα που περιέχονται σε αυτή και παραδίδει τους φακέλους που κατατέθηκαν στο προηγούμενο
στάδιο του διαγωνισμού, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την παραλαβή της, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά όσοι διαγωνιζόμενοι δεν
αποκλείστηκαν, καταχωρεί τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης στο πρακτικό του διαγωνισμού και ανακοινώνει το αποτέλεσμά της στους παρευρισκόμενους.
Μετά την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών, οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος με ευθύνη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αποσφράγιση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς – Ανακοίνωση αποτελέσματος:
Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από την Αρμόδια επιτροπή, ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, επαναφέρονται οι
προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά όσοι δεν αποκλείσθηκαν στην 2η φάση, αποσφραγίζει
τους φακέλους της Οικονομικής Προσφοράς, μονογράφει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο και ανακηρύσσει μειοδότη εκείνον που
προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά επί του συνόλου των ειδών (εφ’ όσον η προσφορά πληροί απολύτως τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ανακοινώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους παρευρισκόμενους και προβαίνει στην καταχώριση του αποτελέσματος στο πρακτικό, το οποίο υπογράφει και κλείνει, μετά την
εκδίκαση των τυχών ενστάσεων.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν από την επιτροπή Αξιολόγησης μη αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί το συντομότερο δυνατό το αποτέλεσμα του κάθε σταδίου σε όσους διαγωνιζόμενους δεν παραβρέθηκαν κατά την
αποσφράγιση των προσφορών και τους λόγους του ενδεχόμενου αποκλεισμού τους.
ο

Άρθρο 8
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν. 2286/1995)

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής.
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο της ποσότητας ή μέρος της,
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
η

ου

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με την 1 παράγραφο του 21 άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993, η δε σχετική απόφαση
υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας.
Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα.
Ά ρ θ ρ ο 9ο
Συνέχιση του διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22)
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να
συνεχιστεί με υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση
ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Μύκης, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Μύκης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Ο.Ε. που αποφαίνεται
τελικά.
Ο Δήμος Μύκης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη
Α ρ θ ρ ο 11ο
Σύμβαση - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Προ της υπογραφής της συμβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του συμβατικού ποσού της προμήθειας (χωρίς το ΦΠΑ).
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της
ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Άρθρο 25 της Υπ. Αποφ. 11389/93.
Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού, καθώς και το δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα μέρους ή όλων των υπό προμήθεια
υλικών.
Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού κηρύσσεται έκπτωτος
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993).
Η δε εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου. Ο Δήμος μετά από αυτά είναι ελεύθερος θα προβεί σε επανάληψη της δημοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση με
διαπραγμάτευση, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Δήμος και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση
κάθε τυχόν γενόμενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από μέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύμβασης.
Α ρ θ ρ ο 12ο
Τιμές προμήθειας – Κρατήσεις - πληρωμές
Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Μύκης. Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Αναπροσαρμογή των τιμών
εξαρτημάτων όλη την διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας δεν είναι δυνατή. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή
την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια,
δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης, με την οποία θα ολοκληρωθεί η παράδοση των συνολικών ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών που
προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Α ρ θ ρ ο 13ο
Χρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων με Υπεύθυνη δήλωση. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την
ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προμηθευτής υποχρεώνεται με δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε
ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη η φθορά λόγω κακής ποιότητας η κακής συναρμολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όμοια αιτία.
Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους ή των 6.000 ωρών λειτουργίας.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή.

Α ρ θ ρ ο 14ο
Παράδοση και παραλαβή των προς προμήθεια ειδών
Η παράδοση-τοποθέτηση των αντλητικών συγκροτημάτων και συσκευών χλωρίωσης θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μύκης, εντός πέντε εργασίμων (5)
ημερών κατόπιν ειδοποίησης του αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου και θα τοποθετούνται κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, στην απαιτούμενη ανάλογα με την
περίπτωση θέση (γεώτρηση, αντλιοστάσιο, δεξαμενή κτλ.) με δαπάνη του αναδόχου από εργαζόμενους του προμηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια. Στις υποχρεώσεις
του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται η επιβεβαίωση της βλάβης, η εξαγωγή του κατεστραμμένου παλαιού αντλητικού συγκροτήματος και η τοποθέτηση του νέου αντλητικού
συγκροτήματος ώστε να είναι έτοιμο προς λειτουργία. Το ίδιο ισχύει και για τις συσκευές χλωρίωσης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προμηθευτεί όλα τα είδη-τεμάχια που προβλέπονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό παρά μόνο όσα θα απαιτηθούν από τις βλάβες που θα
συμβούν εντός του τρέχοντος έτους.
Το σύνολο της προμήθειας των υλικών θα δύναται να εκτελείται έως την λήξη του έτους 2016.
Για φθορά στα είδη ή ζημιές λόγω κακής φόρτωσης, θα είναι υπεύθυνος ο ανάδοχος.
Τα υλικά θα μεταφέρονται με ευθύνη του αναδόχου και των συνεργατών του (π.χ. μεταφορέας).
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί
προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου
και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του
συμβατικού χρόνου εγγύησης.
Α ρ θ ρ ο 15ο
Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής, των λοιπών τευχών του παρόντος διαγωνισμού καθώς και του εντύπου οικονομικής προσφοράς θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα
Γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Μύκης (κα. Βασιλική Καλτσά τηλ. 2541352334). Η δαπάνη για τη λήψη των πρωτότυπων εγγράφων Οικονομικής Προσφοράς είναι
δωρεάν ενώ αποδεκτά γίνονται και τα έντυπα προσφοράς από τον δικτυακό τόπο του Δήμου.
Επίσης προβλέπεται η δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και σε μια τοπική εφημερίδα.
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαραίνει τον ανάδοχο - προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’) άρθρο 4.
Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης και για τυχόν
δαπάνες που έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν με σχετική νομοθεσία και δεν αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη
Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών στο Δήμο, η εξαγωγή του κατεστραμμένου παλαιού αντλητικού ή συσκευής χλωρίωσης συγκροτήματος και η
τοποθέτηση του νέου αντλητικού συγκροτήματος ή συσκευή χλωρίωσης ώστε να είναι έτοιμο προς λειτουργία.. Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται

