ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)

«Προμήθεια Υλικών Δικτύων Ύδρευσης για το έτος 2016»
Πρ/σμός 55.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
CPV 44162500-8 Συστήματα αγωγών πόσιμου νερού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για «Προμήθεια Υλικών Δικτύων
Ύδρευσης για το έτος 2016»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις Ν. 2286/95 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.
3. Τον Ν. 1069/80 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως”.
4. Την απόφαση του Δ.Σ……. της ΔΕΥΑΠ περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Δικτύων Ύδρευσης για
το έτος 2016»
4.
Την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα
ειδών..
5.
Της Υ.Α. 11389/93: «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
οικονομικές προσφορές και φάκελο τεχνικών προδιαγραφών και κριτήριο
κατακύρωσης την οικονομικότερη (χαμηλότερη) προσφορά, για την προμήθεια
«Προμήθεια Υλικών Δικτύων Ύδρευσης για το έτος 2016»
όπως περιγράφονται στην ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια Υλικών
ΔικτύωνΎδρευσης για το έτος 2016» συνολικού προϋπολογισμού 67.650,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
Άρθρο 1Ο: Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την …../01/2016 ημέρα....... με ώρα....... έναρξης
παραλαβής προσφορών και ώρα .........λήξης, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην
Πρέβεζα Νομού Πρέβεζας, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Άρθρο 2Ο: Πληροφορίες –Παραλαβή Τευχών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού επ’
ονόματί των ή να ζητήσουν την αποστολή των τευχών με αίτηση που θα περιέλθει
στη Δ.Ε.Υ.Α.Π, το αργότερο πρό δύο (2) πλήρων εργάσιμων ημερών πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Λ.
Ειρήνης 28 Πρέβεζα τηλ. 2682024629, έναντι του ποσού των 5 ευρώ.
Η εμπρόθεσμη παραλαβή ή αίτηση αποστολής της σειράς τευχών επ’ ονόματί των,
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό.

Άρθρο 3Ο: Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:
1).Φυσικά Πρόσωπα, 2). Νομικά Πρόσωπα, 3). Συνεταιρισμοί ,4). Ενώσεις
προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ), που
ασχολούνται με την παραγωγή ή την εμπορία των υλικών που αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 4Ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της
διακήρυξης.
β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης, κατά
τα λοιπά όπως περιγραφή 5 της παραγράφου 2α του άρθρου 7 της Υ.Α. 11389.
γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, κατά τα λοιπά όπως
περιγραφή 4 της παραγράφου 2α του άρθρου 7 της Υ.Α. 11389.
δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάρισης 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.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών
δημοπράτησης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι δεν έχουν
αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Δ.Ε.Υ.Α.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι τα υλικά που θα παραδώσει
εφόσον μειοδοτήσει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, θα είναι σύμφωνα με τη
δήλωση των εργοστασίων κατασκευής που καταθέτει.
Άρθρο 5Ο: Κατάθεση τεχνικής προσφοράς με ποινή αποκλεισμού.
Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα
προσφερόμενα είδη, εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων του οίκου
κατασκευής. Επίσης θα περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των
προσφερομένων υλικών σύμφωνα με αυτές της μελέτης καθώς και θα δηλώνεται το
Εργοστάσιο κατασκευής όλων των υλικών σύμφωνα με το άρθρο 18 της Υ.Α.
11389/93. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν και οι υπεύθυνες
δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των εργοστασίων που θα κατασκευαστούν τα
υλικά, οι οποίες θα αναφέρουν ότι αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας στον
προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου
προμηθευτή ότι τα υλικά που προσφέρει είναι προέλευσης χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και οι βιομηχανίες κατασκευής διαθέτουν πιστοποιητικό

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, καθώς και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά καταλληλότητας για εφαρμογή σε δίκτυα πόσιμου νερού από Τρίτο
Ανεξάρτητο Φορέα. Όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας των Εργοστασίων θα είναι
από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα. Η μη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται ποινή
αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

Άρθρο 6Ο: Εγγύηση Συμμετοχής.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α., ποσού 1353,00 €.
Άρθρο 7Ο: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στις
..../.../2016 ημέρα ...... από ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12 μ.μ. μέχρι ώρα
λήξης 13 μ.μ. παραλαβής προσφορών.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη
ημέρα.
Προσφορές που περιέχονται στη Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας με οποιοδήποτε τρόπο πριν
από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που
καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες
που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία την ημέρα του
διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 8Ο: Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την
συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή
των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) στην Αγγλική Γλώσσα.
Όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα,
θα υποβληθούν σε νόμιμα επικυρωμένα και νομίμως μεταφρασμένα αντίγραφα
στην Ελληνική Γλώσσα
Άρθρο 9Ο: Ισχύς Προσφορών.
1.
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα
νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την
ημέρα του διαγωνισμού.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας μπορεί με έγγραφη
γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη
της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να
έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού
ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του
διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος προσφοράς.
3.
Οι τιμές της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την
διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση
υπόκεινται.

Άρθρο 10Ο: Φάκελος Προσφοράς.
1.
Με ποινή αποκλεισμού να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές
υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο.
2.
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να
επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχής προφοράς.
3.
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν
θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα :
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας.
γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα.
4.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, θα γίνει σε ξεχωριστό έντυπο του
συμμετέχοντα του προϋπολογισμού προσφοράς.
γ) Στον καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφονται έξω απ’ αυτόν ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο (10.3) της παρούσης διακήρυξης. Μέσα στο
φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα
συγκεκριμένα και μόνο είδη σε ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες
οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα φέρει τα στοιχεία που αναγράφονται στην
παράγραφο (10.3) της διακήρυξης.
5.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και
διορθώσεις. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές, μονογραφεί και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
6.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν 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 αυτής που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση, ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της
προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν
ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από
έγγραφο. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
7.
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προσφερομένων ειδών,
ανά μονάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 της ΥΑ 11389/93
και θα περιλαμβάνουν κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών στις
αποθήκες της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας.
Ο προϋπολογισμός προσφοράς, θα συμπληρωθεί από τον συμμετέχοντα
υποψήφιο προμηθευτή, σε έντυπο που παρέχεται από τη ΔΕΥΑΠ.

Άρθρο 11Ο: Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας.
1.
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται
εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια
του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από
την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο 15
παράγραφος 1α.
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει
στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι και
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 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 όργανο αυτό υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο 15
παράγραφος 1.β.
2.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται
δεκτές, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφο 3.
Άρθρο 12Ο:Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών.
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση μέχρι
να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Με ποινή ακυρότητας του
διαγωνισμού δεν γίνεται δεκτή προσφορά μετά την παρέλευση του χρόνου που
ορίζεται στη διακήρυξη, εκτός και αν η εμπρόθεσμη επίδοση συνεχίζεται χωρίς
διακοπή. Μετά τη λήξη της παράδοσης προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται
δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι
φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια
αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.
Η επιτροπή παρουσία των διαγωνιζομένων ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
κατά σειρά επίδοσης τα οποία καταγράφει περιληπτικά στα πρακτικά με τρόπο
που να δείχνει αν είναι ή όχι σύμφωνα με τη διακήρυξη. Ο φάκελος της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία,

προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή
διαγωνισμού.
Μετά την καταγραφή, σε μυστική συνεδρίαση, την ημέρα του διαγωνισμού η
επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποφασίζει ποιοί θα αποκλειστούν. Στη
συνέχεια ανακοινώνει τους αποκλειόμενους και τους λόγους αποκλεισμού τους
καλώντας τους αποκλειόμενους να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τις
σφραγισμένες προσφορές τους.
Μετά τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού
μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, παραδίδονται στην
επιτροπή αξιολόγησης Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών
στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους σε ημερομηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Προσφορές που τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ή υστερούν σε σχέση
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, απορρίπτονται.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται
κατά σειρά και ανακοινώνονται δημόσια.
Άρθρο 13Ο: Κατακύρωση-Ανακοίνωση κατακύρωσης.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Εάν ο
προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το
πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 24,34 &
35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 14Ο: Χρόνος παράδοσης των υλικών.
Οι ποσότητες υλικών θα παραδίδονται τμηματικά για ένα τουλάχιστο έτος από την
υπογραφή της σύμβασης.
Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας
προς τον προμηθευτή καθ’ όλη την διάρκεια του Έτους σύμφωνα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με Fax ή σε
επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.
Σε επείγουσες περιπτώσεις όπου απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση βλαβών των
δικτύων ύδρευσης, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά στην αποθήκη της
Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας εντός 3 ωρών, από την σχετική παραγγελία. Για τον λόγο αυτό,
ο συμμετέχων (υποψήφιος προμηθευτής) υποχρεούται να έχει τα αναφερόμενα στη
μελέτη είδη ετοιμοπαράδοτα στις αποθήκες του. Ο συμμετέχων θα προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποδεικνύει τον τρόπο για την δυνατότητα
παράδοσης των υλικών εντός 3 ωρών.
Άρθρο 15Ο: Παραλαβή υλικών
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας. Η επιτροπή παραλαβής
θα διενεργεί μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών και σε κάθε περίπτωση δύναται να
υποβάλλει αυτά σε οποιοδήποτε έλεγχο που κρίνει απαραίτητο.
Άρθρο 16Ο: Υπογραφή σύμβασης.
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών
καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη, και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση
τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Υ.Α. 11389.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον προϋπολογισμό της
προμήθειας μέχρι 20% ή να αυξήσει τον προϋπολογισμό μέχρι 50% της συμβατικής
δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του και μετά από έγγραφή γνωστοποίηση στον
ανάδοχο.
Άρθρο 17Ο: Τρόπος πληρωμής.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά με 100%
εξόφληση της αξίας των ειδών που παραδόθηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας μετά από
σχετική παραγγελία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η προσκόμιση
στο Λογιστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας των απαιτούμενων δικαιολογητικών
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τα εκδιδόμενα παραστατικά του
αναδόχου, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, συνοδευόμενο από τα
νόμιμα δικαιολογητικά και τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
Άρθρο 18Ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 19Ο: Τροποποίηση υλικών.
Ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, ο σχετικός
πίνακας των υλικών των συμβατικών τευχών, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά
από σχετική αίτηση της υπηρεσίας. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης
των ποσοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας και δυνατότητα να
γίνει κάποια αντικατάσταση των υλικών με άλλα νέα εκτός σύμβασης, εφ’ όσον
συμφωνούν και οι δύο πλευρές, πάντα στο ύψος της σύμβασης.
Άρθρο 20Ο: Δημοσίευση.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας
του Νομού και θα αναρτηθεί στο Διαύγεια. Ολόκληρη η διακήρυξη θα δημοσιευτεί
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας. Τα έξοδα δημοσίευσης
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Πρέβεζα 16/11/2015
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