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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  Θέπμη,   26.3.2018 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ                                 Α.Π.  1170      
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  ΘΔΡΜΗ 
                                                                                                                                                        
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
Πιεξ.: Κ. Γεσξγαθνύδεο              ΠΡΟ 

Σει.:   2310-460538               ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 

FΑΥ:   2310-460544                  

Γ/λζε: Μαθξπγηάλλε 15Α    

Σ. Κ.:   57001                                                                       

Email: k.georgadoudis@thermi.gov.gr           ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 330 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 
Ζ ΓΔΤΑ Θέξκεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηηρ ππομήθειαρ λογιζμικού ύδπεςζηρ 2018 

ηηρ ππάξηρ «Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems – 
WATER RESCUE», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 16.740,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ24% γηα ηηο αλάγθεο ηεο, ζαο 

πξνζθαιεί: 

1. λα απνζηείιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 11/2018 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηεο ΓΔΤΑΘ θαη όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αξ. 71/21-03-2018 (ΑΓΑ: ΩΒΜΟΛΕΛ-ΟΒΓ) απόθαζε 

Γ ΓΔΤΑΘ, κέρξη ηελ Γεςηέπα 02 Αππιλίος ηος έηοςρ 2018 και ώπα 15:00 ζηελ ππεξεζία Πξσηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑΘ 

(Μαθξπγηάλλε 15Α, Θέξκε, ΣΚ 57001, Σει 2310-460530) ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο ηεο ππεξεζίαο.   

2. λα παξεπξεζείηε  ζηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο πνπ ζα  γίλεη ηελ Σξίηε 03 Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2018 θαη ώξα 10:00 

ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΘ Μαθξπγηάλλε 15Α, Θέξκε . 

 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο,. Ζ απεπζείαο 

αλάζεζε ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 παξ 1,2,3 θαη 4 θαη όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξνπ 2 παξ 1 πεξ. 31 ηνπ 

Ν.4412/2016, ύζηεξα από ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 330 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Παξαθαινύκε ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

1. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ-ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ» 

2. Ζ θξάζε «ΓΔΤΑ ΘΔΡΜΖ» 

3. «Πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ ύδξεπζεο 2018 ηεο πξάμεο “Water resources efficiency and conservative use in 

drinking water supply systems – WATER RESCUE”» 

4. Αξηζ. 11/2018 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηεο ΓΔΤΑΘ 

5. Ζκεξνκελία ιήμεο: 03-04-2018 

6. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 

Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά  πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζαο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, 

είλαη ηα εμήο: 

1. Τπεύζπλε Γήισζε Ν.1599/1986 (Α'75), κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ππό ηελ 

εηαηξηθή ζθξαγίδα ζηελ νπνία ζα δειώλεηε ππεύζπλα όηη: 

i. «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο κειέηεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ 

δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο, ε πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, ε ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο 

ηεο ζρεηηθήο κειέηεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ» 

ii. «ε εηαηξεία καο δελ βξίζθεηε ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί 

ζε βάξνο ηεο απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί 

θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ  Ν.4412/2016 θαη δελ 

έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016.» 

2. Οηθνλνκηθή  πξνζθνξά 

3. Σερληθή πξνζθνξά ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηελ 

αηηνύζα Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΘ ζηα έληππα ηεο ζρεηηθήο κειέηεο 

 

Ο Πξνζσξηλόο Αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74) 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, σο απνδεηθηηθά 
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ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016  θαζώο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

1. Σα  απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηεο αξηζκ. 11/2018 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηεο ΓΔΤΑΘ  

2. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ζε ηζρύ 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα  ζε ηζρύ πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο 

4. Αζθαιηζηηθέο ελεκεξόηεηεο ζε ηζρύ από ηνπο αξκόδηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη 

εηζθνξέο ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο (γηα εηαηξεία, εξγνδόηεο, απαζρνινύκελν πξνζσπηθό) ηόζν γηα ηελ θύξηα όζν θαη γηα ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε ζηελ πεξίπησζε πνπ  έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα.  

ηελ  πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην εμσηεξηθό ζα ππνβάιεη απνδεηθηηθό 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζε ηζρύ από ηνπο αξκόδηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο 

5. Απνζπάζκαηα  Πνηληθνύ Μεηξώνπ από ην Πξσηνδηθείν ηνπ ηόπνπ γέλλεζεο ζε ηζρύ (εληόο ηξηκήλνπ) γηα: 

i. ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαζώο θαη γηα όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα Αλώλπκε Δηαηξεία  

ii. ηνπο δηαρεηξηζηέο, γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Η.Κ.Δ.) θαη 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

iii. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ζπλεηαηξηζκνύο  

iv. ην θπζηθό πξόζσπν γηα αηνκηθή επηρείξεζε  

από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 ή, ειιείςεη 

απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ πξνζσξηλόο αλάδνρνο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη 

πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο.  

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό.  

6. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν.1599/1986 κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ππό ηελ εηαηξηθή ζθξαγίδα 

ηνπ ελ ιόγσ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ όπνπ ζα δειώλεη ππεύζπλα: 

i. πνηνη είλαη νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη ε εηαηξεία λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηόζν 

γηα ηελ θύξηα όζν θαη γηα ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε γηα ηνπο εξγνδόηεο θαη γηα όιν ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό 

ii. όηη: «πξνζθνκίδσ ηα Απνζπάζκαηα Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα ηνλ  Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη όισλ αλεμαηξέησο 

ησλ κειώλ ηνπ Γ.. γηα Α.Δ. ή όισλ αλεμαηξέησο ησλ δηαρεηξηζηώλ γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), 

ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη όισλ αλεμαηξέησο ησλ 

κειώλ ηνπ Γ.. γηα ζπλεηαηξηζκνύο»  

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα. ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε 

ην Ν.1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα επηθπξσκέλε είηε από πξόζσπν αξκόδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε από πξόζσπν θαηά λόκν αξκόδην 

ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 
 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δύν (2) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδύλακνπ γηα 

πιεξσκή εγγξάθνπ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο ηεο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίαο πνπ αθνξά ε πιεξσκή από ηελ 

αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΘ  θαη ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο από ηνλ 

Γήκν. Ζ εμόθιεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη εληόο εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ ή 

άιινπ ηζνδύλακνπ γηα πιεξσκή εγγξάθνπ θαη εθόζνλ πξνζθνκηζηνύλ ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 200 ηνπ Ν.4412/2016. Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξύλεη ηε ΓΔΤΑΘ. Γελ δίδεηαη 

πξνθαηαβνιή. Γελ παξέρεηαη ην δηθαίσκα πξναίξεζεο. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο. 

 

πλεκκέλα : 

1. Σελ αξ. αξ. 71/21-03-2018 (ΑΓΑ: ΩΒΜΟΛΕΛ-ΟΒΓ) απόθαζε Γ ΓΔΤΑΘ 

2. Σελ αξηζ. 11/2018 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηεο ΓΔΤΑΘ 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
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