ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Γ ΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
CPV
31141000-6 (Ψύκτες νερού)
42996500-9 (φίλτρα ακαθάρτων υδάτω ν)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τιμολόγιο Προσφοράς

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω & Πλ. Καλλεργών
Προϊστάμενος: Φανούρης Οικονομάκης
Πληροφορίες: Δατσέρη Λ.
Τηλ.: 2813 409112
E-mail: koinoniki-anaptixi@heraklion.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια , τοποθέτηση και
συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού και
των εξαρτημάτων τους για τις ανάγκες των
τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης»

Κ.Α : 15-6635.006
Προϋπολογισμός : 6.519,92€ (με Φ.Π.Α)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού
και των εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης»
Προβλέπεται η διενέργεια με απευθείας ανάθεση της προμήθειας και την εξασφάλιση της συνάφειας
της ποιότητας των ειδών, με αυτές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,
καθώς και την έγκαιρη προμήθειά τους μετά από σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας.
Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείμενο της παρούσης είναι «Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού
και των εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης»,
όπως αυτό ειδικά περιγράφεται παρακάτω.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ
31141000-6 (Ψύκτες νερού), 42996500-9 (φίλτρα ακάθαρτων υδάτων )
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

Ψύκτης νερού επιτραπέζιος (άνω πάγκου) που θα συνδεθεί με τη βρύση, με
100% ανοξείδωτα μέρη στο εσωτερικό του. Τουλάχιστον 3,5lt ανοξείδωτο
καζάνι κρύου νερού και τουλάχιστον 1lt ανοξείδωτο καζάνι ζεστού νερού.
Διακόπτη λειτουργίας ζεστού ή θερμοκρασία περιβάλλοντος νερού. Ειδική
ασφάλεια ζεστού νερού. Αφαιρούμενο σκαφάκι.
Εγγύηση σε όλα τα μέρη του συστήματος τουλάχιστον ένα (1) έτος.

2

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Κάθε φίλτρo θα είναι πλήρες αξιόπιστο σύστημα αντίστροφης όσμωσης
πέντε σταδίων με δύο δοχεία αποθήκευσης 8 λίτρων τουλάχιστον από το
οποίο θα προκύπτει πόσιμο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα 5 στάδια
φίλτρανσης του συστήματος να επιτυγχάνουν τη δραστική μείωση έως και
99% των στοιχείων που επιβαρύνουν ή μολύνουν το νερό της βρύσης. Το
σύστημα θα τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δυνατότητα
ημερήσιας παραγωγής 80lt/ημέρα τουλάχιστον.
Εγγύηση τουλάχιστον ένα (1) έτος σε όλα τα κατασκευαστικά, υδραυλικά και
ηλεκτρικά μέρη του συστήματος (εξαιρουμένων των ανταλλακτικών φίλτρων).

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης ήδη διαθέτει δεκαπέντε (15) επιτραπέζιους ψύκτες (άνω πάγκου)
που χρειάζονται συντήρηση και αλλαγή φίλτρων τύπου «Σύστημα Αντίστροφης ‘Οσμωσης (WPRO100-A1 και Ψύκτη WP-2018) με τα εξής χαρακτηριστικά :
•

100% ανοξείδωτα μέρη στο εσωτερικό του με 3,5lt ανοξείδωτο καζάνι κρύου νερού και
τουλάχιστον 1lt ανοξείδωτο καζάνι ζεστού νερού.

•

Διακόπτη λειτουργίας ζεστού ή θερμοκρασία περιβάλλοντος νερού.

•

Ειδική ασφάλεια ζεστού νερού. Αφαιρούμενο σκαφάκι.

Τα φίλτρα που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τον τύπο ψυκτών που
υπάρχουν ήδη στις υπηρεσίες της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και όχι μόνο ελεγμένα και συγκεκριμένα:
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
- Να διαθέτουν πιστοποιήσεις ότι τα υλικά κατασκευής του φίλτρου (πρώτη ύλη) είναι ασφαλή
για ανθρώπινη κατανάλωση.
-

Να διαθέτουν πιστοποιήσεις για την αποτελεσματικότητα του φίλτρου.

Ενδεικτικά κατά τα πρότυπα NSF και ιδίως τα standard 42, 53 & 58 ή άλλες ανάλογες πιστοποιήσεις
(FDA, ACS, WRAS κλπ.)
- Να έχουν εγγύηση λειτουργίας σε όλα τα μέρη του συστήματος για διάστημα ένα (1) έτους. Ο
Ανάδοχος θα καταθέσει σχετική Υπεύθυνη δήλωση.
-

Να υπάρχει εγγύηση πέντε( 5) ετών για εύρεση ανταλλακτικών στην αγορά Ο Ανάδοχος θα
καταθέσει σχετική Υπεύθυνη δήλωση.

Όλα τα υλικά/εξαρτήματα πρέπει να είναι καινούρια, άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα,
κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση/τοποθέτηση συντήρηση των ψυκτών και φίλτρων
νερού και των εξαρτημάτων τους σε όλα τα σημεία που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή με δική του
ευθύνη και χωρίς καμία επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή.
Τα φίλτρα θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου έως δύο φορές το έτος
Οι προσφορές θα συνοδεύονται με προσπέκτους που θα περιέχει φωτογραφία του προσφερόμενου
είδους.
Ο ενδιαφερόμενος πριν την υποβολή της προσφοράς του θα πρέπει να επισκεφτεί τους χώρους ,
προκειμένου να λάβει γνώση των μηχανημάτων που διαθέτουν τα τμήματα τη Διεύθυνσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης και να διασφαλίσει ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, τεχνογνωσία, ανταλλακτικά
κλπ. για την επισκευή και συντήρηση αυτών.
Οι χώροι στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν οι ψύκτες νερού είναι:

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ –
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΙΛΤΡΩΝ

1η Κοινότητα
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Κέντρου Ηρακλείου

Λ. Δημοκρατίας

Κέντρο Κοινότητας

Αρχ. Μακαρίου 22&
Σκουλάδων

1
1

Οι χώροι στους οποίους βρίσκονται οι ψύκτες νερού και χρειάζονται συντήρηση και αλλαγή
φίλτρων είναι:
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ –
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΙΛΤΡΩΝ

1η Κοινότητα
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Αγ. Τριάδας

Βουρδουμπάδων 12

2

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Κέντρου Ηρακλείου

Λ. Δημοκρατίας

1

2η Κοινότητα

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Κατσαμπά

Αγησιλάου 4
1

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Πόρου

Μ. Κωνσταντίνου 15

1

3η Κοινότητα
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Θερίσσου

Μ. Αρχαγγέλου &
Μίνωος

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Δειλινών

Εργοτέλους & Πύρου

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Τάλως

Μάχης Κρήτης &
Ηφαίστου

1
1
1

4η Κοινότητα
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Μασταμπά

Λευθεραίου 34

1

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Φορτέτσας

Ιπποκράτους 8

1

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Αγ. Ιωάννη

Χατζάκη 40

1

Κοινότητα Ν. Αλικαρνασσού
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Ν. Αλικαρνασσού

Διονυσίου 13

1

ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ

Λ. Ικάρου 121 Νέα
Αλικαρνασσός

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Υακίνθου 9

1

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ

Ανδρόγεω & Πλ.
Καλλεργών

1

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Απόρρητη διεύθυνση

1

Αρχ. Μακαρίου 22 &
Σκουλάδων

1

Κέντρο Κοινότητας

Λόγω πιθανότητας μετεγκατάστασης δομών της Δ/νσης ενδέχεται η τοποθέτηση φίλτρων σε άλλα
κτίρια εντός του Δ. Ηρακλείου.
Η συντάκτρια
Δατσέρη Λαμπρινή

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Οικονομάκης Φανούρης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια , τοποθέτηση και
συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού και
των εξαρτημάτων τους για τις ανάγκες των
τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης»

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω & Πλ. Καλλεργών
Προϊστάμενος: Φανούρης Οικονομάκης
Πληροφορίες: Δατσέρη Λ.
Τηλ.: 2813 409112
E-mail: koinoniki-anaptixi@heraklion.gr

Κ.Α : 15-6635.006
Προϋπολογισμός : 6.519,92€ (με Φ.Π.Α)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

Ψύκτες νερού CPV:
31141000-6 έτος 2021

2

Φίλτρα καθαρισμού νερού
και συντήρησ η αυτών CPV:
42996500-9 έτος 2021

ΤΜΧ/ΕΤΟΣ

2

15

Υποσύνολο έτους 2021

3

Φίλτρα καθαρισμού νερού
και συντήρηση αυτών CPV:
42996500-9 έτος 2022

34

Υποσύνολο έτους 2022

4

Φίλτρα καθαρισμού νερού
και συντήρηση αυτών CPV:
42996500-9 έτος 2023
Υποσύνολο έτους 2023
Γενικό Σύνολο

17

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ
€/τμχ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΠΗ
ΣΕ €

451,00 €

902,00 €

216,48 €

1.118,48 €

66,00 €

990,00 €

237,60 €

1.227,60 €

517,00 €

1.892,00 €

454,08 €

2.346,08 €

66,00 €

2.244,00 €

538,56 €

2.782,56 €

66,00 €

2.244,00 €

538,56 €

2.782,56 €

66,00 €

1.122,00 €

269,28 €

1.391,28 €

66,00 €

1.122,00 €

269,28 €

1.391,28 €

5.258,00 €

1.261,92 €

6.519,92 €

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 6.519,92€ (έξι χιλιάδες πεντακοσίων δεκαεννιά
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την οποία υφίσταται σχετική
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α εξόδων 15-6635.006 με τίτλο «Προμήθεια,
τοποθέτηση και Συντήρηση Φίλτρων νερού και των εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των
τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης».
Από το παραπάνω ποσό 2.346,08 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
τρέχοντος έτους (2021) και ποσό ύψους 2.782,56€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έτους (2022) και ποσό ύψους 1.391,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 για το οποία θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη.

Η διάθεση της πίστωσης για τα έτη 2022 και 2023 θα γίνει με νέα απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η συντάκτρια
Δατσέρη Λαμπρινή

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Οικονομάκης Φανούρης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια , τοποθέτηση και
συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού και
των εξαρτημάτων τους για τις ανάγκες των
τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης»

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω & Πλ. Καλλεργών
Προϊστάμενος: Φανούρης Οικονομάκης
Πληροφορίες: Δατσέρη Λ.
Τηλ.: 2813 409112
E-mail: koinoniki-anaptixi@heraklion.gr

Κ.Α : 15-6635.006
Προϋπολογισμός : 6.519,92€ (με Φ.Π.Α)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο
Αντικείμενο της Προμήθειας είναι η «Προμήθεια, τοποθέτηση και Συντήρηση ψυκτών και Φίλτρων
νερού και των εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης»
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις – Αποφάσεις
Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί μετά από διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ. VII του
άρθρου 172 παρ.8, του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196, που καταργούνται με τον
Ν.4412/2016.
•
Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - …».
•
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει.
•
Τις διατάξεις του N.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη,
τις υποδομές και την υγεία».
•
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.
•
Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20
του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του
Ν. 4412/2016.
Β. Τις αποφάσεις:
• Την υπ’ αριθμ. 86247/05.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου ως

•
•
•

•
•

Διατάκτη.
Τη με αρ. Πρωτ. 17810/26-02-2021 (ορθή Επανάληψη) απόφαση Δημάρχου ορισμού
Αντιδημάρχων και εντεταλμένου Συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου
Τη με αρ. Πρωτ. 47143/27-5-2021 απόφαση Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχων.
Τη με αρ.430/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης
προϋπολογισμού έτους 2021 για αλλαγής τίτλου στους Κ.Α 15-6635.006 και Κ.Α 156635.006(ΑΔΑ: Ψ22ΩΩ0Ο-ΠΑΣ)
Την υπ’ αριθμ. 155/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , εγκρίθηκε η τροποποίηση του
τίτλου.
Το υπ’ αριθμ. 4798/04-6-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου
νομιμότητάς της παραπάνω απόφασης.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας είναι τα κάτωθι:
• Προϋπολογισμός
• Συγγραφή υποχρεώσεων
• Τεχνική περιγραφή
• Τιμολόγιο προσφοράς

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει με Απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, και δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια.
Άρθρο 5ο :Δικαιολογητικά συμμετοχής -Φάκελος Προσφοράς ανάθεσης
Για την αξιολόγηση των προσφορών οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω
στοιχεία:
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
• Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της
προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.

•

Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια
2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ,
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους

δραστηριότητας.

• Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων

και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
• Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης.
3) Ασφαλιστικά ενημερότητα σε ισχύ.
Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του
ν.4704/20
4) Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης
Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της
σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των
δικαιολογητικών
5) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης φάκελο της
τεχνικής Προσφοράς.
6) Να έχουν εγγύηση λειτουργίας σε όλα τα μέρη του συστήματος για διάστημα ένα (1)
έτους Ο Ανάδοχος θα καταθέσει σχετική Υπεύθυνη δήλωση
7) Να υπάρχει εγγύηση πέντε( 5) ετών για εύρεση ανταλλακτικών στην αγορά Ο Ανάδοχος θα
καταθέσει σχετική Υπεύθυνη δήλωση
8) Πιστοποιήσεις για την αποτελεσματικότητα του φίλτρου. Τα υλικά κατασκευής του φίλτρου
(α’ ύλη) πρέπει να είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση. Για τους ψύκτες που
υπάρχουν ήδη στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης τα φίλτρα που θα
τοποθετηθούν θα είναι συμβατά με τον τύπο ψυκτών και θα διαθέτουν πιστοποιήσεις . Ο
Ανάδοχος θα καταθέσει σχετική Υπεύθυνη δήλωση.
9) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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 κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου αφού ο ανάδοχος έχει προσκομίσει τα
παραπάνω δικαιολογητικά.
Άρθρο 6ο : Σύμβαση
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι:

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης η
Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να παρατείνει τη σύμβαση όταν προκύψουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κρίνει σκόπιμο, λόγω αντισυμβατικής
συμπεριφοράς του αναδόχου (π.χ. ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας – παρεχόμενου είδους). Προς
τούτο οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.
Άρθρο 7ο : Κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δ. Ηρακλείου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόσκληση.
Άρθρο 8ο : Διάρκεια σύμβασης - τροποποίηση σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 9ο: Σταθερότητα τιμών
Η τιμή των προσφορών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για
κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία θα συνοδεύονται
από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών
κι εφόσον η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής.
Άρθρο 10ο : Συμβατικό πλαίσιο
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, οι όροι
του διαγωνισμού και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Άρθρο 11ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου -Τεχνική Υποστήριξη
Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης να αποστείλει δύο (2) φορές, ,
δηλαδή στο τέλος του 1ου εξαμήνου κάθε έτους και στο τέλος του 2ου εξαμήνου του κάθε έτους,
εξειδικευμένο συνεργείο προκειμένου να ελέγχει την ορθή λειτουργία του συστήματος και να εκτελεί
όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης που κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από τον
κατασκευαστικό οίκο των συσκευών για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους.
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε έξι μήνες να παρέχει πιστοποιητικό καταλληλόλητας του νερού
που εξάγεται από τα φίλτρα και τους ψύκτες.
O ανάδοχος δεσμεύεται ότι έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και του κατά περιοχή
παρεχόμενου νερού και θα τοποθετήσει τα κατάλληλα κατά τόπους συστήματα φίλτρανσης του
νερού που θα το καταστούν κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και ότι μετά τη σύνδεση –
ρύθμιση των φίλτρων η αγωγιμότητα του νερού θα είναι 200 – 300 Μs/cm.
2. Σε περίπτωση βλάβης στους ψύκτες ο ανάδοχος υποχρεούται έως τις 15:00 η ώρα της ημέρας

που θα λάβει την ειδοποίηση (τηλεφωνική ή έγγραφη με φαξ ή mail) να μεταβεί στο χώρο που
βρίσκεται η συσκευή προς έλεγχο και επισκευή. Ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιεί το συντηρητή
για κάθε ανωμαλία που παρατηρηθεί στους ψύκτες ή στα φίλτρα, έστω και εάν αυτή θεωρείται
ακίνδυνη.
3. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα γίνονται όταν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία
και θα πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες εργάσιμες (8:00 – 15:00 καθημερινές, εκτός
Σαββατοκύριακου) μετά από συνεννόηση με το εκάστοτε Κέντρο/δομή όπου θα γίνεται η
επισκευή.
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται από έμπειρους τεχνικούς
συνεργάτες, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων.
4. Ο έλεγχος των μηχανημάτων θα γίνεται στο χώρο που βρίσκονται, χωρίς να υπάρχει χρέωση. Σε
περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί να επιδιορθωθεί στο χώρο που βρίσκονται οι ψύκτες, η
συσκευή θα μεταφέρεται στο χώρο του αναδόχου με δικό του μεταφορικό μέσο και ευθύνη,
χωρίς χρέωση, ενώ ταυτόχρονα θα προμηθεύει το Κέντρο/δομή με άλλη συσκευή μέχρι την
επισκευή της αρχικής.
Δε θα υπάρχει αποζημίωση μόνο για τον έλεγχο.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί δελτίο επίσκεψης ή φύλλο ελέγχου – συντήρησης στο οποίο
θα αναγράφονται όλες οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται και τα χρησιμοποιηθέντα
αναλώσιμα, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδει στην
Υπεύθυνη του Τμήματος όπου θα γίνεται ο έλεγχος/συντήρηση/επισκευή, ώστε να τηρείται ένα
ιστορικό εργασιών για κάθε συσκευή.
6. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το ποσό της σύμβασης.
Άρθρο 12ο : Παράδοση -Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για την προμήθεια των ψυκτών ορίζεται το χρονικό διάστημα των
60(εξήντα ) ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης με την
Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.
Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει (συνολικά) στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η εκφόρτωση των ειδών θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση / τοποθέτηση / ρύθμιση των ψυκτών και φίλτρων
νερού σε όλα τα σημεία που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή με δική του ευθύνη και χωρίς καμία
επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή.
Μετά την εγκατάσταση / τοποθέτηση / ρύθμιση των ψυκτών και των φίλτρων νερού θα πρέπει από τη
βρύση να εξάγεται πόσιμο νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος και από τον ψύκτη που θα είναι τοποθετημένος στον πάγκο, κρύο (παγωμένο) νερό
από τη μία βαλβίδα και ζεστό ή θερμοκρασία περιβάλλοντος από την άλλη.
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
Προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.
Το κόστος της Διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Προμηθευτή.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους Προμηθευτές.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
Προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Προμηθευτή.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τις Επιτροπές Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αποφαινόμενου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οργάνου, με βάση μόνο
το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Προμηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 13ο : Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών
1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 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.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση την αρμόδια

Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής
και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Άρθρο 14ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 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.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 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 ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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 της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 15ο : Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας των υλικών τα οποία παραδίδονται στο φορέα, μετά την οριστική
παραλαβή τους. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική
παραλαβή τους σύμφωνα με την παραλαβή των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα
εξής:
Α) Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του
N.4412/2016.
Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου.
Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται συνολικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία θα
συνοδεύονται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται μετά την
παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής του κάθε φορέα υπογράψει το σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής.
Άρθρο 16ο : Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση,
καθώς και τις υποδείξεις του εντολέα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 17ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016 όπως ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις της
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
Άρθρο 18ο : Πλημμελής εκτέλεση εργασίας
Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύμφωνη προς τους όρους της σύμβασης και σύμφωνα με την
εκτίμηση του προϊσταμένου της Δ/νσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει
τα ό,ποια λάθη διαπιστωθούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δ/ντη και τους όρους της σύμβασης.

Άρθρο 19ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 20ο : Αναθεώρηση τιμών
Η τιμή που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για
οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερό και αμετάβλητο.
Άρθρο 21ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Η συντάκτρια
Δατσέρη Λαμπρινή

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Οικονομάκης Φανούρης

Λογότυπο προσφέροντος
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια, τοποθέτηση και
συντήρηση ψυκτών και φίλτρων νερού και
των εξαρτημάτων τους για τις ανάγκες των
τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης»
CPV
31141000-6 (Ψύκτες νερού)
42996500-9 (φίλτρα ακαθάρτων υδάτω ν)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
με ΑΦΜ...................................
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΧ/ΕΤΟΣ

1

Ψύκτες νερού CPV:
31141000-6 έτος 2021

2

2

Φίλτρα καθαρισμού
νερού και συντήρηση
αυτών CPV: 42996500-9
έτος 2021

15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €/τμχ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

Υποσύνολο έτους 2021

3

Φίλτρα καθαρισμού
νερού και συντήρηση
αυτών CPV: 42996500-9
έτος 2022

34

4

Υποσύνολο έτους 2022
Φίλτρα καθαρισμού
νερού και συντήρηση
αυτών CPV: 42996500-9
έτος 2023

17

Υποσύνολο έτους 2023
Γενικό Σύνολο

Ημερομηνία: ……./……./2021
Υπογραφή και Σφραγίδα

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΠΗ ΣΕ €

