ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

Μ Ε Λ Ε Τ Η 4/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 26.494,14 €
(32.852,73 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
α) Διακήρυξη Δημοπρασίας
β) Τεχνικές Προδιαγραφές με Παραρτήματα
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
δ) Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την προμήθεια εργαλείων

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας Ξανθόπουλος Νικόλαος
Έχοντας υπόψη:
α. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων».
β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
γ. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.
δ. Την αριθμ. 12/26-01-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα άρθρα 296, 330 και 331 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.
4412/2016.
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.
Καβάλας, οικονομικού έτους 2017. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το
σύνολο της προμήθειας του διαγωνισμού, είτε για οποιαδήποτε επιμέρους ομάδα του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, καλύπτοντας όμως το σύνολο των υλικών της ομάδας αυτής. Η αξία των προς
προμήθεια υλικών ανά ομάδα, είναι οι ακόλουθες:
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ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ CPV

ΠΟΣΟ
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Α

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

44512800-0

14.693,80

Β

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

31711140-6

8.650,34

Γ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

42652000-1

3.150,00

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας
Διεύθυνση: Αγίου Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα
Τηλ.: 2510620350
Fax: 2510620355
Ιστοσελίδα: www.deyakav.gr
NUTS 1: EL5 (Βόρεια Ελλάδα)
NUTS 2: EL51 (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
NUTS 3: EL515 (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας)
Η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εργαλείων» είναι προϋπολογισμού είκοσι
έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (26.494,14 €) πλέον
Φ.Π.Α. 24%. και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:
Άρθρο 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας
1.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19/05/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
1.2. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους ή τους εκπροσώπους τους
το αργότερο μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών), στη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, Αγίου Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, υπό
τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 11 της παρούσας
διακήρυξης.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
2.1. Η προετοιμασία, η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, η ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση
της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων».
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Άρθρο 3ο
Έγγραφα της μελέτης
3.1. Τα έγγραφα της μελέτης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά
σειρά ισχύος είναι:
α. Το συμφωνητικό (που θα υπογραφεί)
β. Η παρούσα διακήρυξη δημοπρασίας
γ. Τα έντυπα οικονομικής προσφοράς
δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
ε. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματα τους
Άρθρο 4ο
Προϋπολογισμός
4.1. Η δημόσια σύμβαση για την «Προμήθεια Εργαλείων» προϋπολογίσθηκε στο ποσό των είκοσι
έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (26.494,14 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο
τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (32.852,73 €). Η
σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, κατά το
οικονομικό έτος 2017.
Άρθρο 5ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης
5.1. Η περιγραφόμενη στη μελέτη προμήθεια θα παρέχετε από τον ανάδοχο τμηματικά σε
ποσότητες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
5.2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της
δαπάνης που αναγράφονται στον προϋπολογισμό μελέτης. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση
του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.
Καβάλας.
5.3. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προμήθειας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα μελέτη.
Άρθρο 6ο
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί των όρων της
διακήρυξης
6.1. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί των
εγγράφων του διαγωνισμού, μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την πέμπτη (5η) ημερολογιακή ημέρα πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και
διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα και δεν
εξετάζονται.
6.2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος και απαντά στο σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις,
συγκεντρωτικά, το αργότερο μέχρι δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
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6.3. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές
απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
6.4. Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β. Όταν τα έγγραφα της μελέτης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
6.5. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
6.6. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία.
Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις
7.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου της
προμήθειας 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.
7.2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Άρθρο 8ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
8.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της
μελέτης από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (www.deyakav.gr).
8.2. Η διακήρυξη του Προέδρου θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., περίληψη της οποίας θα
αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια»και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (www.deyakav.gr).
Άρθρο 9ο
Δικαίωμα συμμετοχής
9.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών,
που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 των τεχνικών προδιαγραφών και είναι εγκατεστημένα σε:
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α. Σε κράτος-μέλος της Ένωσης.
β. Σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ. Σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
9.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της
διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από
το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς
του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας μελέτης.
Άρθρο 10ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
10.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να
υποβάλλουν, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης.
10.2. Προσφορές που περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της μελέτης
για την αποσφράγιση.
10.3. Οι προσφορές που υποβάλλονται ταχυδρομικώς στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας πρέπει να
είναι συστημένες. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν από
την γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών (η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη).
10.4. Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των
προσφορών από οποιαδήποτε αιτία.
10.5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντίστοιχα.
10.6. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπογράφονται και μονογράφονται ανά
φύλλο από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο
εκπρόσωπο αυτών.
10.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό
τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος ή ο συντονιστής αυτής.
10.8. Οι προσφορές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτές συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς
όρους οι οποίοι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα ή εφόσον αυτοί δεν μπορούν να
αποδοθούν στην ελληνική, μόνο στην αγγλική.
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Άρθρο 11ο
Περιεχόμενο προσφοράς
11.1. Η κάθε προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται με ευκρίνεια:







Η λέξη «Προσφορά».
Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής «Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας».
Ο τίτλος του διαγωνισμού «Προμήθεια Εργαλείων».
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
Τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου.
Η ομάδα/-ες της προσφοράς.

11.2. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από διαβιβαστικό
έγγραφο υποβολής προσφοράς για πρωτοκόλλησή τους.
11.3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει, με ποινή αποκλεισμού, τους τρεις (3)
ακόλουθους επιμέρους φακέλους:
α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος
περιέχει τα δικαιολογητικά στοιχεία συμμετοχής στον διαγωνισμό.
β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
11.4. Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τα
δικαιολογητικά στοιχεία συμμετοχής στον διαγωνισμό και ειδικότερα:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψήφιου αναδόχου, αρμοδίως θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 Έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διακήρυξης και των σχετικών
με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
 Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76
και 77, του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης.
β. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του
οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η
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θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου (εφόσον πρόκειται για συμμετοχή
νομικού προσώπου).
Επισημαίνεται ότι οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει
να υποβάλλουν όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο χωριστά ο οποίος
συμμετέχει στην ένωση.
γ. Βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούμενου (εφόσον πρόκειται για συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου).
11.5. Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Ο φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών.
11.6. Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και ειδικότερα:
α. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς της παρούσας μελέτης άρτια συμπληρωμένο από τον
υποψήφιο ανάδοχο.
β. Τον ισχύον (κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού) τιμοκατάλογο ανταλλακτικών αναλωσίμων της εταιρείας του υποψήφιου αναδόχου για κάθε είδους όχημα και μηχάνημα το
οποίο περιλαμβάνεται στην ομάδα της προσφοράς του.
Άρθρο 12ο
Λοιπά θέματα προσφορών
12.1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον
προσφέροντα. Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον
έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
12.2. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς.
12.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12.4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα
απορρίπτονται ως ασύμφορες.
12.5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού, όταν αυτές έχουν
αποδεδειγμένα κατατεθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης.
12.6. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητεί
από τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους που έχουν
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία.
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12.7. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων
της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της μελέτης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως
προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση
αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων
και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από
τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
παρούσας μελέτης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
12.8. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών
και των εγγράφων της προσφοράς.
12.9. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα
και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της
έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.
Άρθρο 13ο
Τρόπος σύνταξης οικονομικών προσφορών
13.1. Η οικονομική προσφορά για τις ομάδες Α, Β, και Γ θα δίδεται με προσφερόμενη τιμή σε
ευρώ (€).
13.2. Η προσφορά των υλικών δίνεται ανά μονάδα. Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση
υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας μελέτης.
13.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13.4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
13.5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 14ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
14.1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν
διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

τους
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14.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
14.3. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον τούτο ζητηθεί από τη
Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό
διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας
απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα
σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς.
Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Δ.Ε.Υ.Α.
Καβάλας κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η
ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της
ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει, όμως, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
14.4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο
προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.
Άρθρο 15ο
Εναλλακτικές προσφορές
15.1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε
λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 16ο
Εχεμύθεια – πρόσβαση στα έγγραφα
16.1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
16.2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
16.3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
16.4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων
ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του
διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει
γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες
υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις,
γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
16.5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να
λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με
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υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται
στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται
απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:
 Είτε με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
 Είτε με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο.
Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.
16.6. Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
16.7. Η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα έγγραφα ή
αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 17ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
17.1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή
της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής οικονομικού φορέα σ' αυτόν, ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, μέσα στο μισό του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μέχρι την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.
Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ενστάσεων. Η απόφαση
αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης
με δική τους φροντίδα.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου (ανάρτηση του
σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού). Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Ενστάσεων υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνωμοδότησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας που αποφαίνεται τελικά.
17.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
17.3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και
το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στην Επιτροπή Ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.
Καβάλας.
17.4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) της προεκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.
Καβάλας, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Σελίδα 11 από 35
Προμήθεια εργαλείων έτους 2017

17.5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες.
Άρθρο 18ο
Αξιολόγηση προσφορών
18.1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της παρούσας μελέτης ή στην ειδική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων
ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
18.2. Τα επιμέρους στάδια, έχουν ως εξής:
α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας μελέτης και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή την ειδική πρόσκληση της αναθέτουσας
αρχής και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε αντίστοιχο πρακτικό,
μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
18.3. Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
18.4. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά
της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
18.5. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
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18.6. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει η Επιτροπή
Διαγωνισμού επί των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα
αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
Άρθρο 19ο
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση
19.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
4250/2014, των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες)
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό,
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε
ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το
οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
19.2. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
19.3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά,
εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:
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 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες),
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι
τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
 Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.
 Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν
αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
19.4. Διευκρινίζεται, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές
εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και
σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
19.5. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
19.6. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει
εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
19.7. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
19.8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας για τη λήψη απόφασης είτε για τη κατακύρωσης της σύμβασης, είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.
19.9. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για αξία μεγαλύτερη κατά 10% από την αρχικά προϋπολογισμένη, με
αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
Σελίδα 14 από 35
Προμήθεια εργαλείων έτους 2017

19.10. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του
διαγωνισμού, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «διαύγεια» και αποστέλλεται με μέριμνα της Δ.Ε.Υ.Α.
Καβάλας στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση.
19.11. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα 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, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος.
Άρθρο 20ο
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
20.1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει
σχετικά, μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την αξία ή μέρος αυτής ή μεγαλύτερη κατά 10% της
προμήθειας που προσφέρει ο ανάδοχος.
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
Άρθρο 21ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης
21.1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
21.2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Δ.Ε.Υ.Α.
Καβάλας δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα
εξής:
α. Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών.
β. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 της παρούσας διακήρυξης, έπειτα
από σχετική πρόσκληση.
21.3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Δ.Ε.Υ.Α.
Καβάλας προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας, την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 της παρούσας
διακήρυξης.
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21.4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 317 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 22ο
Σύμβαση
22.1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, καθώς και τις
τυχούσες τροποποιήσεις όρων, που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:













Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
Τα συμβαλλόμενα μέρη.
Τα προς προμήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών.
Την συμφωνηθείσα τιμή.
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των υλικών.
Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου.
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
Τον τρόπο παραλαβής.
Τον τρόπο πληρωμής.
Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

22.2. Η σύμβαση υπογράφεται για τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση
τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ή της Επιτροπής
Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής.
22.3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α. Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β. Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
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Άρθρο 23ο
Παρακολούθηση της σύμβασης
23.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την
Επιτροπής Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας. Η παραπάνω υπηρεσία
εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης.
23.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα
για την παρακολούθηση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
23.3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του επόπτη, η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 24ο
Διάρκεια σύμβασης
24.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή
μέχρι εξαντλήσεως των προϋπολογισθέντων υλικών.
24.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια υλικά του μέσα στα χρονικά όρια
και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
24.3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, μπορεί η
συνολική διάρκεια της σύμβασης να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασης ή αν λήξει η τυχόν παραταθείσα διάρκεια,
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
Άρθρο 25ο
Παραλαβή υλικών προμήθειας
25.1. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των
άρθρων 206 – 215 και 221 του Ν. 4412/2016.
25.2. Η παραλαβή των υλικών της προμήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης
Συμβάσεων και Παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, με την έκδοση αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής.
Δεδομένου ότι η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά σε ποσότητες ανάλογες με τις τρέχουσες ανάγκες της
Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής
ποσότητας.
25.3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
(μακροσκοπικός, εργαστηριακός, πρακτική δοκιμασία, κ.λπ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και
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καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί και ο ανάδοχος. Το κόστος διενέργειας των απαιτούμενων
ελέγχων επιβαρύνει τον ανάδοχο. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή
Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής μπορεί:
α. Να παραλάβει το υλικό.
β. Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
γ. Να απορρίψει το υλικό.
25.4. Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής παραλάβει το υλικό με
παρατηρήσεις, συντάσσει πρωτόκολλο παρατηρήσεων, στο οποίο αναφέρει τις αποκλίσεις που
παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το
ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν
την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γνωμοδοτεί σχετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο με αιτιολογημένη απόφασή του εγκρίνει την παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς εκπτώσεις επί
της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης
Συμβάσεων και Παραλαβής ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γνωμοδοτεί σχετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με αιτιολογημένη
απόφασή του απορρίπτει το υλικό.
25.5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υλικών αυτών με
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από
την απόφαση αυτή. Το κόστος της αντικατάστασης βαραίνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
25.6. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 26ο
Χρόνος παράδοσης υλικών
26.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο
που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παραταθεί υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.
β. Έχει εκδοθεί, είτε με πρωτοβουλία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, σχετική αιτιολογημένη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Συμβάσεων
και Παραλαβής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
γ. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
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26.2. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
26.3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του αναδόχου.
26.4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικός αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο της παρούσας
διακήρυξης.
26.5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
26.6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, και πιο συγκεκριμένα την
αποθήκη φύλαξης των υλικών και την Επιτροπή Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, άμεσα.
26.7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης ή από την Επιτροπή
Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό,
η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Άρθρο 27ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
27.1. Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε αρμοδίως, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί
της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
27.2. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
27.3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση –
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
27.4. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά το ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από
την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του προστίμου του τόκου υπερημερίας.
27.5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από
το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
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της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
27.6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 28ο
Τρόπος Πληρωμής
28.1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής
ποσότητας. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.
Καβάλας.
28.2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις
του, εκδίδει τιμολόγιο προμήθειας υλικών όσον αφορά τα υλικά που έχει προμηθεύσει στη Δ.Ε.Υ.Α.
Καβάλας και έχει αντίστοιχα παραλάβει η Επιτροπή Παρακολούθησης Συμβάσεων και Παραλαβής με την
έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.
Άρθρο 29ο
Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης
29.1. Για κάθε πράξη της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική
των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο
δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός, δεν
αποφαίνεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την
επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης.
29.2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στην αρμόδια αρχή.
29.3. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας ή αντίθετα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας
κατά του αναδόχου, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμοδίας αρχής και για την οποία έγινε
προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία
χωρίς να διακοπεί η παραγραφή.

Άρθρο 30ο
Λοιπές εγγυήσεις
30.1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα παραδοθέντα υλικά θα
είναι σύμφωνα με της απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.
30.2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου.
Άρθρο 31ο
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις
31.1. Η παρούσα διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., περίληψη της οποίας θα
αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
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31.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
31.3. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.
1069/1980 και του Ν. 3463/2006.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ 12/26-01-2017 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
Καβάλα, 03-05-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ξανθόπουλος Νικόλαος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Γενικοί όροι
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την προμήθεια εργαλείων, αναλώσιμων υλικών εργαλείων
και ηλεκτρικών – πνευματικών εργαλείων πρέπει να διαθέτουν, προϊόντα με σήμανση CE (Conformite
Europeenne): η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται με ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο,
βασικά σε κάθε συσκευή ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε με βάση την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
συσκευασία/οδηγίες χρήσης/πιστοποιητικό εγγύησης.
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για επαγγελματική χρήση, καινούργια,
αρίστης ποιότητας κατασκευής από αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους.
Όλοι οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν ουσιώδη στοιχεία, τα οποία οφείλει να
λάβει υπόψη ο κάθε προσφέρων και με ποινή αποκλεισμού να εναρμονίσει την προσφορά του. Με την
υποβολή κάθε προσφοράς θα υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού όλα τα απαιτούμενα από τον
παρόντα διαγωνισμό έγγραφα/πιστοποιητικά. Αν η επιτροπή του διαγωνισμού διαπιστώσει ότι δεν
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτει την κατατεθείσα προσφορά ως απαράδεκτη.
Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και λειτουργικό και θα συνοδεύεται από όλα τα
απαιτούμενα παρελκόμενα υλικά (π.χ. θήκες, τσάντες μεταφοράς, κλειδιά, καλώδια τροφοδοσίας,
μπαταρίες, χειρολαβές κ.λπ.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επίσης τα
ηλεκτρικά – πνευματικά εργαλεία κατά την παραλαβή τους πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από
οδηγίες χρήσης και εγγύηση του κατασκευαστή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα παραλαμβάνονται με
υπαιτιότητα του προμηθευτή.
Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των
προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών του συνεργείου
ύδρευσης - αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
Για κάθε είδος για το οποίο απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων ή/και
πιστοποιητικών ποιότητας, αυτά πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό,
στην αγγλική).
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ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Α.1÷Α.15 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό - μονωμένο
Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό - μονωμένο 1.000V, για βίδες με εγκοπή (ίσιο) / για βίδες με σταυρό
τύπου Phillips / για βίδες με σταυρό Pozidriv - Supadriv, διαφόρων διαστάσεων, κατά IEC/EN 60900.
Α.16÷Α.19 Κατσαβίδι πολύ κοντής σειράς
Κατσαβίδι πολύ κοντής σειράς, για βίδες με εγκοπή (ίσιο) κατά ISO 2380 / για βίδες με σταυρό
τύπου Phillips κατά ISO 8764, διαφόρων διαστάσεων.
Α.20÷Α.47 Κατσαβίδι
Κατσαβίδι για βίδες με εγκοπή (ίσιο) κατά ISO 2380 / για βίδες με σταυρό τύπου Phillips κατά
ISO 8764 / για βίδες Torx (αστερίσκος) / για βίδες Tamper Resistant Torx (αστερίσκος με τρύπα),
διαφόρων διαστάσεων.
Α.48÷Α.52 Κατσαβίδι χτυπητό
Κατσαβίδι χτυπητό για βίδες με εγκοπή (ίσιο) / για βίδες με σταυρό Pozidriv – Supadriv,
διαφόρων διαστάσεων.
Α.53 Κατσαβίδι δοκιμαστικό
Κατσαβίδι δοκιμαστικό 150V / 250V, διαστάσεων (S x A x L) 0,5 x 3,5 x 100mm, με CE.
Α.53÷Α.87 Κλειδί γερμανοπολύγωνο
Κλειδί γερμανοπολύγωνο και σετ με κλειδιά γερμανοπολύγωνα σε ειδική βάση / θήκη / κουτί,
διαφόρων μεγεθών, κατά ISO 7738 / DIN 3113.
Α.88÷Α.110 Κλειδί γερμανικό διπλό
Κλειδί γερμανικό διπλό και σετ με κλειδιά γερμανικά διπλά σε ειδική βάση / θήκη / κουτί ,
διαφόρων μεγεθών, κατά ISO 10102 / DIN 3110.
Α.111÷Α.124 Κλειδί πολύγωνο κυρτό διπλό
Κλειδί πολύγωνο κυρτό διπλό, διαφόρων μεγεθών, κατά ISO 10104 / DIN 838.
Α.125/Α.126 Κλειδί γαλλικό
Κλειδί γαλλικό επιχρωμιωμένο, μέγεθος έως 24mm με ελάχιστο μήκος λαβής 150mm / μέγεθος
έως 35mm με ελάχιστο μήκος λαβής 300mm, κατά ISO 6787 / DIN 3117.
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Α.127÷Α.133 Κλειδί εξάγωνο σωληνωτό διπλό
Κλειδί εξάγωνο σωληνωτό διπλό, ελαφρού τύπου, διαφόρων μεγεθών, κατά DIN 896.
Α.134÷Α.168 Κλειδί allen
Κλειδί allen γωνιακό επιχρωμιωμένο, κανονικής και μακριάς σειράς, σετ με κλειδιά allen γωνιακά
σε ειδική βάση / θήκη / κουτί και σετ με κλειδιά allen γωνιακά σφαιρικής κεφαλής μακριάς σειράς σε
ειδική βάση / θήκη / κουτί, διαφόρων μεγεθών, κατά ISO 2936.
Α.169÷Α.185 Καρυδάκι χειρός εξάγωνο για καστάνια 1/2’’
Καρυδάκι χειρός εξάγωνο για καστάνια 1/2’’ και σετ καρυδάκια χειρός εξάγωνα για καστάνια
1/2’’, με βοηθητικά εξαρτήματα, σε ειδικό βαλιτσάκι μεταφοράς, διαφόρων μεγεθών, κατά ISO 2725 /
DIN 3124.
Α.186 Σετ με 11 καρυδάκια χειρός για καστάνια 1/4’’
Σετ με 11 καρυδάκια χειρός για καστάνια 1/4’’, (μεγέθη: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και
14mm), με 20 μύτες (βίδες με εγκοπή: 0,5 x 3, 0,8 x 5,5, 1 x 5,5 και 1,2 x 6,5mm, allen: 3, 4, 5, 6 και
8mm, βίδες σταυρό Phillips: 0, 1, 2 και 3, βίδες Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30 και T40) και με 8
βοηθητικά εξαρτήματα, σε ειδικό βαλιτσάκι μεταφοράς.
Α.187 Καστάνια αναστρεφόμενη 1/2’’
Καστάνια αναστρεφόμενη 1/2’’, ελάχιστου μήκους 270mm, κατά ISO 3315 / DIN 3122.
Α.188/Α.189 Σωληνοκάβουρας τύπου Stillson
Σωληνοκάβουρας τύπου Stillson, άνοιγμα έως 49mm (1 1/2’’) με ελάχιστο μήκος 350mm /
άνοιγμα έως 76mm (2 1/2’’) με ελάχιστο μήκος 600mm
Α.190÷Α.200 Σωληνοκάβουρας σουηδικού τύπου
Σωληνοκάβουρας σουηδικού τύπου, με λεπτές / ίσιες σιαγόνες 450 / με επίπεδες σιαγόνες 900,
διαφόρων μεγεθών και μηκών, κατά DIN 5234.
Α.201 Γκαζοτανάλια
Γκαζοτανάλια με υπερκαλυπτόμενη άρθρωση τύπου rack, με λαβές καλυμμένες με PVC, άνοιγμα
έως 28mm, ελάχιστου μήκους 240mm, κατά ISO 8976.
Α.202 Πρέσα για μονωμένους ακροδέκτες
Πρέσα για μονωμένους ακροδέκτες, ελαφριά σειρά, μεγέθους 0,75 ÷ 6mm2.
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Α.203 Πρέσα για τηλεφωνικό φις
Πρέσα μεταλλική για τηλεφωνικό φις RJ45 (8P - 8C).
Α.204/Α.205 Σφιγκτήρας
Σφιγκτήρας μεταλλικός στάνταρ, άνοιγμα έως 60mm / 80mm.
Α.206/Α.207 Καλέμι τοιχοποιίας
Καλέμι τοιχοποιίας μεταλλικό, ελάχιστου μήκους 300mm και με προστατευτικό ελάχιστου μήκους
250mm.
Α.208/Α.209 Κοπίδι τοιχοποιίας
Κοπίδι τοιχοποιίας μεταλλικό, ελάχιστου μήκους 300mm και με προστατευτικό ελάχιστου μήκους
250mm.
Α.210 Σουβλί
Σουβλί μεταλλικό στρογγυλό, με λαβή, διαμέτρου Ø6mm, ελάχιστου μήκους 210mm.
Α.211 Ψαλίδι
Ψαλίδι μεταλλικό βαρέως τύπου, ελάχιστου μήκους 200mm.
Α.212/Α.213/Α.214 Λαμαρινοψάλιδο
Λαμαρινοψάλιδο inox με ίσιες / καμπύλες λάμες δεξιάς / αριστερής κοπής, ελάχιστου μήκους
250mm.
Α.215÷Α.218 Ξύστρα
Ξύστρα για τσιμούχες μεταλλική, με λαβή, διαμέτρου Ø6mm, ελάχιστου μήκους 250mm. Ξύστρα
πλακέ μεταλλική εμπρόσθιας κοπής, με λαβή, ελάχιστου μήκους 240mm. Ξύστρα με λεπίδα πολλαπλών
χρήσεων, με προφυλακτήρα λεπίδας, ελάχιστου μήκους 165mm. Ξύστρα μεταλλική με λεπίδα πολλαπλών
χρήσεων, με λαβή, ελάχιστου μήκους 300mm.
Α.219 Πιρτσιναδόρος
Πιρτσιναδόρος με 4 εναλλάξιμες μήτρες (2,4 ÷ 5mm), ελάχιστου μήκους 250mm.
Α.220/Α.221 Πιστόλι σιλικόνης
Πιστόλι σιλικόνης, μεταλλικό (βαμμένη λαμαρίνα), ελάχιστου μήκους 340mm. Πιστόλι σιλικόνης,
αλουμινένιου σωλήνα (επαγγελματικού τύπου), ελάχιστου μήκους 360mm.
Α.222 Γρασαδόρος
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Γρασαδόρος χειρός με εύκαμπτο ρύγχος, ελάχιστης χωρητικότητας 500ml.
Α.223 Λαδικό
Λαδικό χειρός μεταλλικό, με εύκαμπτο ρύγχος, ελάχιστης χωρητικότητας 300ml.
Α.224 Λαδωτήρι
Λαδωτήρι με εύκαμπτο ρύγχος, ελάχιστης χωρητικότητας 500ml.
Α.225/Α.226/Α.227 Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός - μονωμένος
Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός - μονωμένος 1.000V, ελάχιστου μήκους 140mm / 160mm και
βαρέως τύπου ελάχιστου μήκους 200mm, κατά IEC/EN 60900.
Α.228/Α.229 Πλαγιοκόφτης
Πλαγιοκόφτης με λοξά άκρα (ηλεκτρονικών), ελάχιστου μήκους 130mm, κατά ISO 9654.
Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου, ελάχιστου μήκους 180mm, κατά ISO 5749.
Α.230 Σωληνοκόφτης
Σωληνοκόφτης με καστάνια για πλαστικούς σωλήνες (τουμπόραμα), μέγιστης διαμέτρου Ø42mm,
ελάχιστου μήκους 200mm.
Α.231/Α.232 Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολογικό - μονωμένο
Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολογικό - μονωμένο 1.000V, με μακριά πλακέ / ημιστρογγυλή μύτη,
ελάχιστου μήκους 160mm, κατά IEC/EN 60900.
Α.233/Α.234 Μυτοτσίμπιδο
Μυτοτσίμπιδο με ημιστρογγυλή κεκαμένη (450) μύτη ελάχιστου μήκους 190mm και με πλακέ
μακριά μύτη ελάχιστου μήκους 200mm, κατά ISO 5745.
Α.235/Α.236 Μαχαίρι απογύμνωσης καλωδίων ηλεκτρολογικό - μονωμένο
Μαχαίρι απογύμνωσης καλωδίων / ομοαξονικών καλωδίων ηλεκτρολογικό - μονωμένο 1.000V,
ελάχιστου μήκους 190mm, κατά IEC/EN 60900.
Α.237 Απογυμνωτής καλωδίων NYM - NYY
Απογυμνωτής καλωδίων NYM - NYY, ελάχιστου μήκους 165mm.
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Α.238 Κοπίδι ασφαλείας
Κοπίδι ασφαλείας με λεπίδα που κρύβεται, ελάχιστου μήκους 170mm (περιλαμβάνεται και
ανταλλακτική λεπίδα).
Α.239 Κόφτης μπουλονιών
Κόφτης μπουλονιών διαμέτρου έως Ø9mm, με λαστιχένιες λαβές, ελάχιστου μήκους 600mm.
Α.240 Συρματόβουρτσα
Συρματόβουρτσα χειρός, με 4 ατσάλινες σειρές και ξύλινη λαβή.
Α.241/Α.242/Α.243 Πένσα - γκριπ
Πένσα - γκριπ ρυθμιζόμενη με ίσιες σιαγόνες, άνοιγμα έως 40mm, ελάχιστου μήκους 230mm.
Πένσα - γκριπ ρυθμιζόμενη με καμπύλες σιαγόνες, άνοιγμα έως 60mm, ελάχιστου μήκους 250mm.
Πένσα - γκριπ ρυθμιζόμενη με αλυσίδα, άνοιγμα έως 150mm, ελάχιστου μήκους 240mm.
Α.244/Α.245 Πένσα ηλεκτρολογική - μονωμένη
Πένσα ηλεκτρολογική - μονωμένη 1.000V, ελάχιστου μήκους 160mm / 200mm, κατά IEC/EN
60900.
Α.246 Πένσα
Πένσα γενικής χρήσης, επιχρωμιωμένη, με πλαστική λαβές, ελάχιστου μήκους 200mm, κατά
ISO 5746.
Α.247/Α.248/Α.249 Σφυρί
Σφυρί με ξύλινο στυλιάρι, με κεφαλή ελάχιστου βάρους 200gr / 300gr και με κυλινδρική κεφαλή
ελάχιστου βάρους 300gr ελάχιστου μήκους 280mm / 300mm / 330mm, κατά DIN 1041.
Α.250/Α.251 Βαριοπούλα
Βαριοπούλα με ξύλινο στυλιάρι, 1.000gr / 1.500gr, κατά DIN 6475.
Α.252/Α.253 Ματσόλα
Ματσόλα με ξύλινο στυλιάρι, με σκληρό ελαστικό διαμέτρου Ø50mm / Ø60mm, ελάχιστου
μήκους 300mm / 320mm.
Α.254/Α.255/Α.256 Πόντα
Πόντα μεταλλική, διαμέτρου Ø3mm / Ø4mm / Ø5mm, ελάχιστου μήκους 100mm / 120mm /
150mm.
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Α.257/Α.258/Α.259 Ζουμπάς
Ζουμπάς κωνικός μεταλλικός, διαμέτρου Ø2mm / Ø4mm / Ø5mm, ελάχιστου μήκους 120mm /
150mm.
Α.260/Α.261 Κοπίδι
Κοπίδι μεταλλικό, με πλάτος μύτης τουλάχιστον 14mm / 21mm, ελάχιστου μήκους 120mm /
170mm.
Α.262/Α.263 Καλέμι
Καλέμι μεταλλικό, με πλάτος μύτης τουλάχιστον 4mm / 6mm, ελάχιστου μήκους 120mm /
150mm.
Α.264/Α.265/Α.266 Σιδηροπρίονο
Σιδηροπρίονο mini, για λάμα μήκους 150mm, μήκους 250mm. Σιδηροπρίονο βαρέως τύπου, για
λάμα μήκους 300mm, ελάχιστου μήκους 500mm. Σιδηροπρίονο πιάσιμο με ένα χέρι, για λάμα μήκους
300mm, ελάχιστου μήκους 310mm (περιλαμβάνονται και οι λάμες).
Α.267/Α.268 Ράσπα
Ράσπα επίπεδη / στρόγγυλη, μήκους 200mm (8’’), με πλαστική λαβή.
Α.269/Α.270 Λίμα
Λίμα ψιλή / με χοντρό δόντι, διαφόρων διατομών, μήκους 200mm (8’’), με πλαστική λαβή.
Α.271÷Α.274 Αλφάδι
Αλφάδι αλουμινίου, με 2 άθραυστα φιαλίδια, ακρίβειας 1mm/m, ελάχιστου μήκους 200mm /
600mm. Αλφάδι αλουμινίου, με μαγνητική βάση, με 2 άθραυστα φιαλίδια, ακρίβειας 1mm/m, ελάχιστου
μήκους 300mm / 500mm.
Α.275 Παχύμετρο
Παχύμετρο ανάγνωσης 0,05mm, άνοιγμα έως 150mm, κατά ISO 13385 / DIN 862.
Α.276/Α.277/Α.278 Γωνιά ακριβείας
Γωνιά ακριβείας χαλύβδινη, διαστάσεων 150mm x 100mm / 250mm x 160mm / 500mm x
250mm.

Σελίδα 28 από 35
Προμήθεια εργαλείων έτους 2017

Α.279÷Α.283 Διαβήτης
Διαβήτης εσωτερικός μεταλλικός, μήκους 200mm, άνοιγμα έως 200mm. Διαβήτης πάχους
μεταλλικός, μήκους 150mm / 200mm, άνοιγμα έως 155mm / 190mm. Διαβήτης ακριβείας χαλύβδινος,
μήκους 200mm / 300mm, άνοιγμα έως 190mm / 280mm.
Α.284/Α.285 Μέτρο
Μέτρο ρολό, χαλύβδινης ταινίας μήκους 5m / 8m, κλάση ακρίβειας ΙΙ, με ανθεκτικό περίβλημα.
Α.286/Α.287 Μετροταινία
Μετροταινία σπαστή, από fibreglass, μήκους 2m, κλάση ακρίβειας ΙΙΙ. Μετροταινία με
εύκαμπτη ταινία πλαστική μήκους 20m, κλάση ακρίβειας ΙΙΙ, με ανθεκτικό περίβλημα.
Α.288 Καθρεφτάκι ελέγχου
Καθρεφτάκι ελέγχου από πλαστικό, ελάχιστου μήκους 150mm.
Α.289/Α.290 Ιμάντας
Επίπεδος ιμάντας με θηλιές στα άκρα για ανύψωση αντικειμένων 3ton, μήκους 3m / 5m, με CE,
κατά ΕΝ 1492-1.
Α.291÷Α.294 Εργαλειοθήκη
Εργαλειοθήκη πλαστική επαγγελματική, χωρητικότητας 16’’ / 19’’ / 21’’ / 22’’, με 2 ή 3
ενσωματωμένες ταμπακιέρες και εσωτερικό φορητό δίσκο, με υποδοχή λουκέτου.
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ΟΜΑΔΑ Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Β.1÷Β.5 Ηλεκτρόδια
Ηλεκτρόδια χάλυβα επενδεδυμένα, Ε6013, AC/DC, Ø2mm / Ø2,5mm / Ø3,25mm / Ø4mm,
κατά EN 499 / ISO 2560. Ηλεκτρόδια ανοξείδωτου χάλυβα, Ε308, AC/DC, Ø2,5mm, κατά DIN 8556
/ ISO 3581.
Β.6 Σύρμα
Σύρμα (συμπαγής βέργα) οξυγονοκόλλησης Ø2mm, για σιδηροκολλήσεις κατά DIN 8554.
Β.7÷Β.18 Δίσκος κοπής / λείανσης
Δίσκος κοπής / λείανσης, inox / σιδήρου, διαφόρων διαστάσεων, κατά EN 12413.
Β.19÷Β.45 Τρυπάνι αέρος - σιδήρου
Τρυπάνι αέρος - σιδήρου, διαφόρων διαστάσεων.
Β.46÷Β.50 Διαμαντοτρύπανο
Διαμαντοτρύπανο, διαφόρων διαστάσεων.
Β.51÷Β.69 Διαμαντοτρύπανο κρουστικό
Διαμαντοτρύπανο κρουστικό SDS PLUS, διαφόρων διαστάσεων.
Β.70÷Β.76 Τρυπάνι κοβαλτίου
Τρυπάνι κοβαλτίου, διαφόρων διαστάσεων.
Β.77÷Β.83 Ποτηροτρύπανο και τσοκ
Ποτηροτρύπανο μετάλλου, διαφόρων διαστάσεων και κατάλληλα τσοκ.
Β.84/Β.85 Σπαθόλαμα
Σπαθόλαμα κοπής μετάλλου, Bi-Metal, κυματοειδής, φρεζαρισμένη, μήκους 150mm (ενδεικτικού
τύπου S918 της BOSCH) και μήκους 225mm (ενδεικτικού τύπου S1122 της BOSCH).
Β.86÷Β.89 Λάμα
Λάμα αέρος, Bi-Metal, μονή, μήκους 300mm. Λάμα για σκελετό σιδηροπρίονου μήκους 300mm
(HSS - Bi-Metal). Λάμα για σκελετό σιδηροπρίονου μήκους 150mm. Σετ 10 λαμών κατάλληλων για την
ξύστρα του κωδικού Α.218.
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Β.90/Β.91 Πιρτσίνι
Πιρτσίνι τυφλό αλουμινίου Ø4mm x 10mm / Ø4,8mm x 12mm.
Β.92/Β.93 Φύλλο περμανίτη
Φύλλο περμανίτη διαστάσεων 1,5m x 1m, πάχους 4mm / 5mm, χρώματος ροζ.
Β.94/Β.95/Β.96 Φύλλο βελανιδόχαρτο
Φύλλο βελανιδόχαρτο διαστάσεων 1m x 1m, πάχους 0,4mm / 0,5mm / 0,8mm, έως 120oC.
Β.97÷Β.100 Σαλαμάστρα
Σαλαμάστρα τεφλονούχα / αλιματούχα, υψηλής πιέσεως, διαφόρων διαστάσεων.
Β.101/Β.102 Λάστιχο για φλάντζες
Λάστιχο για φλάντζες / λάστιχο για φλάντζες χωρίς λινά, διαφόρων διαστάσεων.
Β.103/Β.104 Τακάκια κόμπλερ
Τακάκια κόμπλερ No6 / No7 / No8.
Β.105/Β.106/Β.107 Λάστιχα κόμπλερ
Λάστιχα κόμπλερ MAX REX No2 / No3 / No6.
Β.108/Β.109 Σωληνάκι αέρος
Σωληνάκι αέρος, πολυαμιδίου, 4mm x 6mm / 6mm x 8mm, ελάχιστης πίεσης 12bar, κατά DIN
73378 (ενδεικτικού τύπου Rilsan TR 4/6 / TR 6/8).
Β.110 Λάστιχο νερού
Λάστιχο νερού (για αρίδα), υψηλής πίεσης 160bar, διαμέτρου 1/2’’. Τα 200 μέτρα της
προμήθειας θα παραδοθούν σε οκτώ τμήματα των 25m μήκους έκαστο. Στο ένα άκρο του κάθε
τμήματος θα υπάρχει τοποθετημένο κυάθιο 1/2’’ και ρακόρ αρσενικό 1/2’’, ενώ στο άλλο θα υπάρχει
τοποθετημένο κυάθιο 1/2’’ και ρακόρ θηλυκό 1/2’’. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται και η
προμήθεια των προαναφερθέντων μικρο-υλικών.

Β.111/Β.112 Βιομηχανικό οξυγόνο
Βιομηχανικό οξυγόνο σε επαναγεμιζόμενη μεγάλη / μικρή φιάλη.
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Β.113/Β.114 Ασετιλίνη
Ασετιλίνη σε επαναγεμιζόμενη μεγάλη / μικρή φιάλη.
Β.115 Προπάνιο
Προπάνιο σε επαναγεμιζόμενη φιάλη.
Β.116/Β.117 Φιάλη Mapp Gas και φλόγιστρο
Φιάλη μείγματος αερίων Mapp Gas, χωρητικότητας 460gr και κατάλληλο φλόγιστρο.
Β.118 Φιάλη υγραερίου
Φιάλη υγραερίου, χωρητικότητας 10kg.
Β.119/Β.120 Λουκέτο
Λουκέτο βαρέως τύπου, ορειχάλκινο, πλάτους 40mm / 50mm, λαιμός από επινικελωμένο
ενισχυμένο ατσάλι και διπλό σύστημα κλειδώματος, με κοινό κλειδί πασπαρτού, (ενδεικτικού τύπου
21010-40 / 21010-50 της CISA Locking Line).
Β.121 Κύλινδρος
Κύλινδρος, ορειχάλκινος, μήκους 80mm (40-40), με 5 μπίλιες σε ευθεία διάταξη, με κοινό κλειδί
πασπαρτού (ενδεικτικού τύπου 08010-18 της CISA Locking Line).
Β.122 Αντισκωριακό σπρέι
Αντισκωριακό σπρέι σε δοχεία χωρητικότητας 400ml.
Β.123 Πανιά καθαρισμού
Πανιά καθαρισμού, επαγγελματικής χρήσης.
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ΟΜΑΔΑ Γ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Γ.1 Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο, με δύο μπαταρίες Li-ion 18V χωρητικότητας
2,0Ah, με ταχυτσόκ, φορτιστή και πλαστική θήκη, εγγύησης 1 έτους (ενδεικτικού τύπου SB 18 Li της
METABO).
Γ.2 Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο 2 ταχυτήτων, ροπής 34Nm, με δύο μπαταρίες Li-ion
10,8V χωρητικότητας 2,0Ah, με ταχυτσόκ, φορτιστή και πλαστική θήκη, εγγύησης 1 έτους (ενδεικτικού
τύπου PowerMaxx BS Basic της METABO).
Γ.3 Ηλεκτρικό σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο
Ηλεκτρικό σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο, ονομαστικής ισχύος 800W, με ροπή στρέψης
15Nm, με μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης 2,3J, βάρους 2,9kg, με τσoκ SDS-plus, με λαστιχένια
πρόσθετη λαβή, με οδηγό διάτρησης, με πλαστική θήκη, εγγύησης 1 έτους (ενδεικτικού τύπου KHE 2644
της METABO).
Γ.4 Ηλεκτρικό κρουστικό δράπανο
Ηλεκτρικό κρουστικό δράπανο 2 ταχυτήτων, ονομαστικής ισχύος 710W, με ροπή στρέψης
28Nm/12Nm, βάρους 2,5kg, με ταχυτσόκ, με πρόσθετη λαβή, με οδηγό διάτρησης, με πλαστική θήκη,
εγγύησης 1 έτους (ενδεικτικού τύπου SBE 710 της METABO).
Γ.5 Ηλεκτρικό κατεδαφιστικό πιστολέτο
Ηλεκτρικό κατεδαφιστικό πιστολέτο, ονομαστικής ισχύος 1.600W, μέγιστης ενέργειας μιας
κρούσης 20J, βάρους 18kg, με καλέμι, με πρόσθετη λαβή, με πλαστική θήκη, εγγύησης 1 έτους
(ενδεικτικού τύπου ΜHE 96 της METABO).
Γ.6 Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός
Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός, για δίσκο Ø125mm, ονομαστικής ισχύος 850W, με ροπή στρέψης
1,8Nm, με σπείρωμα άξονα Μ14, βάρους 2kg, με προστατευτικό κάλυμμα δίσκου, με κλειδί δύο οπών, με
παξιμάδι στερέωσης, με χειρολαβή, εγγύησης 1 έτους (ενδεικτικού τύπου W 820-125 της METABO).
Γ.7 Γωνιακός τροχός πεπιεσμένου αέρα
Γωνιακός τροχός πεπιεσμένου αέρα, για δίσκο Ø125mm, με πίεση λειτουργίας 6,2bar, με
10.000rpm στροφές χωρίς φορτίο, βάρους 2kg, με κουμπωτό μαστό EURO και ARO/Orion 1/4’’, με
κλειδιά allen, πολύγωνο και γερμανικό, με πλαϊνή αντικραδασμική λαβή, με προστατευτικό κάλυμμα
δίσκου, με μπουκαλάκια λαδιού, εγγύησης 1 έτους (ενδεικτικού τύπου DW 125 της METABO).
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Γ.8 Ηλεκτρική παλινδρομική σπαθοσέγα
Ηλεκτρική παλινδρομική σπαθοσέγα, ονομαστικής ισχύος 1.200W, με ροπή στέψης 15Nm, με 0 ÷
2.600rpm παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο, βάρους 4kg, εγγύησης 1 έτος (ενδεικτικού τύπου PSE 1200
της METABO).
Γ.9 Ηλεκτρική σκούπα
Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσεως, ονομαστικής ισχύος 1.200W, με δοχείο ακαθάρτων 20lit,
παροχής 3.600lit/min, υποπίεση 200mbar, βάρους 5kg, με σωλήνα αναρρόφησης, με φίλτρο, με
ακροφύσιο δαπέδου και αρμών, εγγύησης 1 έτους (ενδεικτικού τύπου AS 20L της METABO).
Γ.10 Ηλεκτροσυγκόλληση inverter
Ηλεκτροσυγκόλληση inverter, κατάλληλη για λειτουργία με γεννήτρια, τάσης 230V, ισχύος
4,9KVA, με ρεύμα συγκόλλησης 8÷160Α, απόδοσης 150Α (35%), με μέγιστη διάμετρο ηλεκτροδίου
3,25mm, με βαθμό προστασίας ΙΡ21, βάρους 4,3kg, εγγύησης 1 έτους (ενδεικτικού τύπου Valido 160
της IMPERIA).
Καβάλα, 12-01-2017
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας &
Συντήρησης Εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Μποζάνης Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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Παράρτημα Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
όλα τα προσφερόμενα υλικά καλύπτουν τις απαιτήσεις των οδηγιών 92/23/ΕΟΚ, 2001/43/ΕΚ και 2005/11/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στα πλαίσια του διαγωνισμού «Προμήθεια Εργαλείων» της ∆.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

(4)
Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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