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Προµήθεια: ¨Προµήθεια και εγκατάσταση
αντλίας θερµότητας και λοιπών εξαρτηµάτων
για το κτίριο επί της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου¨
προϋπολογισµού 33.477,00 € πλέον Φ.Π.Α
Κ.Α : 30.7331.42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλ.: 2132022340-5
FAX: 2132022343.
e-mail dhm_ epitr@pireasnet.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης προµήθειας µε
βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την: ¨Προµήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερµότητας και
λοιπών εξαρτηµάτων για το κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου¨.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
♦ Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε κι
ισχύει
♦ Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
♦ Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
♦ Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων
εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις
∆ιαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74).
♦ Του Ν.4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά
τις διατάξεις που ισχύει.
♦ Του Π.∆ 80/2016 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
♦ Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
♦ Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».
♦ Την µε αρ. 57654/23-5-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ 1781/Β΄/23-5-2017)
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♦ Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη αναφεροµένων)
κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε
διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Και τις κάτωθι αποφάσεις:.
1.Του µε Α∆ΑΜ 17REQ006003462 2017-03-31 καταχωρηθέντος στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ
πρωτογενούς αιτήµατος της ∆/νσης Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε. του ∆ήµου
2. Της µε αριθµό 261/5-4-2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης της
αναγκαιότητας της συγκεκριµένης προµήθειας
3. Της µε αριθµό 246/7-6-2017 απόφασης της Οικ. Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε
δαπάνη ποσού 45.000 € σε βάρος του προυπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017,
διατέθηκε πίστωση ποσού 41.511,48 € σε βάρος του Κ.Α 30.7331.42 του προυπολογισµού
οικονοµικού έτους 2017 που καταχωρήθηκε στο µητρώο δεσµεύσεων µε α/α 844.
4. Της µε αριθµό 246/7-6-2017 απόφασης της Οικ. Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η
µελέτη και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού.
5.
Την υπ΄ αριθµ. 273/21-6-2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία
συµπληρώθηκε η µε αρ. 246/7-6-2017 απόφαση της Ο.Ε., ως προς την προσθήκη νέου
(συµπληρωµατικού) πρωτογενούς αιτήµατος, λόγω αλλαγής της πλατφόρµας του
ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερµότητας και
λοιπών εξαρτηµάτων για το κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου.
AΡΘΡΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των €33.477,00 πλέον Φ.Π.Α.
(24%), οπότε η συνολικά απαιτούµενη δαπάνη ανέρχεται σε € 41.511,48.
Η ανωτέρω προµήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α 30.7331.42 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2017.
Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ. Οι ποσότητες και η
αξία των ζητουµένων αγαθών αναγράφονται στον προϋπολογισµό της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ δώδεκα (12) ηµερολογιακές ηµέρες
πριν τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε την περίπτωση γ της παρ.1 του άρθρου
121 του Ν.4412/2016. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα
δηµοσιευθεί στον τοπικό Τύπο, σύµφωνα µε τον Νόµο.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ι. ∆ραγάτση 12 Πλατεία Κοραή
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε την περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Την καθορισµένη µε την περιληπτική διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα, οι υποψήφιοι δύνανται να
υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε
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όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και
την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση Ι. ∆ραγάτση 12
Τ.Κ 18535 Πλατεία Κοραή-Τµήµα Πρωτοκόλλου.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.
1. Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν
να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της µελέτης, σε
ηλεκτρονική µορφή , από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά, στο δικτυακό τόπο:
http://www.pireasnet.gr.
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό από το
Τµήµα της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά στα τηλέφωνα 2132022340-5 τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος και
κάθε µέλος του (σε περίπτωση κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της ανωτέρω νοµοθεσίας.
Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ΄αυτήν (µε τη σειρά ισχύος τους) είναι:
-Η διακήρυξη της δηµοπρασίας µε τα συνηµµένα παραρτήµατά της, ήτοι τη µελέτη της υπηρεσίας
που αποτελείται από Τεχνική Περιγραφή- Προδιαγραφές, Γενική και Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, Ενδεικτικό προϋπολογισµό.
-Το ΤΕΥ∆
-Το Έντυπο προσφοράς του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που
ασκούν την εµπορία των υπό προµήθεια ειδών και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης (άρθρο 25 Ν.4412/16)
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Υποψήφιοι ή προσφέροντες µπορούν να είναι και Ενώσεις οικονοµικών φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι
αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 άρθρο 19 παρ. 2
Ν.4412/16
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 4 Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την
εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48
του Ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις
5. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 3 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016.
7. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο.
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν:
α) τις κυριότερες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών (τουλάχιστον δύο).
β) το τεχνικό προσωπικό που διαθέτουν,
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γ) τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτουν και τα µέτρα που λαµβάνουν για την εξασφάλιση της
ποιότητας.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε: .πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO
14001 και 18001 ή άλλο ισοδύναµο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι συµµετέχοντες στο συνοπτικό διαγωνισµό θα προσκοµίζουν τις προσφορές τους σε
σφραγισµένο φάκελο. Οι προσφορές θα φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις στο σφραγισµένο
φάκελο εξωτερικά:
• Τη λέξη προσφορά
• Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Πειραιά
• Αφορά στη ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση αντλίας
θερµότητας και λοιπών εξαρτηµάτων για το κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και
Κανθάρου
• Καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών)
• Τα πλήρη στοιχεία του Οικονοµικού φορέα (ήτοι: επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ, πόλη, αριθµός
τηλεφώνου, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των
µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
2.
Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι:
α. Ένα κλειστό υποφάκελο µε την ένδειξη ¨∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική προσφορά¨ όπου
θα εµπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας.
β. Ένα κλειστό υποφάκελο µε την ένδειξη ¨Οικονοµική προσφορά¨ η οποία θα περιέχει τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς και θα καταρτίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα
12 και 14 της παρούσας.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς
προµήθεια ειδών διότι τα προς προµήθεια είδη αποτελούν τµήµατα ενός συνόλου και δεν
µπορούν να ανατεθούν σε διαφορετικούς οικονοµικούς φορείς.
Οι συµµετέχοντες µπορούν να παρευρίσκονται στην αποσφράγιση των προσφορών η
οποία θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
3. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα (παρ. 4 του άρθρου
92 του Ν.4412/2016).
4. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
5. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
6. 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 απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της
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κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Η υποβολή µίας µόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης (άρθρο 117 περ.3).
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους
διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την εποµένη της
διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16)
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα
εκατόν είκοσι (120) ηµερών εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της.
4. κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
∆εν γίνονται δεκτές επί ποινή αποκλεισµού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές
καθώς και όσες αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προµήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 14ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο κλειστός υποφάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής –τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνει
επί ποινή αποκλεισµού τα προβλεπόµενα στο άρθρο 93 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει:
Α. Το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην
παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας και β) ότι πληροί όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
Το ΤΕΥ∆ αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και
καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς
φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Επί νοµικών προσώπων επισηµαίνονται τα εξής:
 Το ΤΕΥ∆ που αφορά στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης βρίσκεται συνηµµένο
στο τέλος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της και πρέπει να
υποβληθεί υποχρεωτικά από τους έχοντες προς τούτο υποχρέωση νοµίµως και
προσηκόντως υπογεγραµµένο
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 Το ΤΕΥ∆ θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό τους και θα αφορά το νοµικό
πρόσωπο. Ειδικά όµως για την περίπτωση του ποινικού µητρώου το ΤΕΥ∆ θα
υποβάλλεται επί ανωνύµων εταιρειών από όλα τα µέλη του ∆.Σ και το διευθύνοντα
σύµβουλο και επί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και επί προσωπικών εταιρειών από
τον ή τους διαχειριστές τους και θα αφορά τον ίδιο τον δηλούντα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15.
 Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να συµπληρώσουν µόνο την Ενότητα α του Μέρους IV
χωρίς να υποχρεούνται να συµπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV
του ΤΕΥ∆.
Β. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τη µελέτη της (Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης),
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Επίσης θα
προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση ότι οι προσφέροντες έχουν λάβει γνώση των συνθηκών
εγκατάστασης της αντλίας και των λοιπών υλικών.
Γ. Ο κλειστός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» καταρτίζεται ως ακολούθως
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.
Στην οικονοµική προσφορά δίνεται το προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στο
σύνολο των ειδών.
Στην τιµή µετά την έκπτωση περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
προµήθεια και εγκατάσταση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται
αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή,
µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει πρώτα τα
δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά και τέλος τις οικονοµικές προσφορές σε µία ή
περισσότερες δηµόσιες συνεδριάσεις κατά τη κρίση της σύµφωνα µε τα άρθρα 100 και 117 παρ. 4
του Ν.4412/2016
Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, την ηµεροµηνία και ώρα που έχει οριστεί, παρουσία
των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
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α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής –τεχνικής προσφοράς , µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 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 Επιτροπής. Εάν η διαδικασία
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών δεν πραγµατοποιηθεί στην ίδια συνεδρίαση τότε οι
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται
από τη Επιτροπή, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από την Επιτροπή και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται
από
τα
έγγραφα
της
σύµβασης
ή
την
πρόσκληση.
β) Οι κατά τα ανωτέρω 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 ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση
και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούµενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει σχετικό
πρακτικό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια
αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.
Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της µονογραφής που θέτει η Επιτροπή επί των
αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου (διάτρηση),
µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (διακαιολογητικά
συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση
αφορά µόνο σε ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται
διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της
σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νοµιµοποιητικά στοιχεία και κατά τα λοιπά , ότι αναφέρεται στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Οι συµµετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των
ειδών του προϋπολογισµού της µελέτης της υπηρεσίας.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της τιµής, για το σύνολο της προµήθειας και της παρεχόµενης υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 17ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή (Οικονοµική Επιτροπή) ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (¨προσωρινό ανάδοχο¨),
να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης τα κάτωθι:
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της άρθρου 9 οι προσφέροντες
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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α) απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου εκδόσεως του τελευταίου
εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε) η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά
κατ΄ελάχιστον στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας
εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας από το
οποίο να προκύπτει ότι τόσο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού όσο κατά την
ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήµερος.
δ) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
ε) Για την απόδειξη
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας
προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016, µε το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου
της υπό ανάθεση σύµβασης.
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Ειδικότερα οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο εκδόσεως του τελευταίου
εξαµήνου από το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα
τους αφετέρου, τόσο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όσο και κατά
την ηµέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
στ) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν κατάλογο των
εκτελεσµένων προµηθειών της τελευταίας τριετίας, όπου θα αναφέρονται η επωνυµία της
υπηρεσίας/ιδιωτικός φορέας, οι παραδοθείσες ποσότητες, η αξία τους και η ηµεροµηνία παράδοσης
τους, αντίγραφα συµβάσεων των ως άνω προµηθειών και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών
(τουλάχιστον δύο). Επίσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το
απασχολούµενο προσωπικό και ο τεχνικός εξοπλισµός της επιχείρησης.
ζ) Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO
18001
η) 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 ∆.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.
θ) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκες δηλώσεις των
εµπλεκοµένων που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
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) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία
ανάθεσης
µαταιώνεται.
Ο έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου
ως εκπτώτου εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
παραπάνω δικαιολογητικά, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις των
παραγράφων 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016
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Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 103 του
Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή 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.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή 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) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
Οικονοµική Επιτροπή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του ή της
συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο ∆ήµο εγγράφως ως εξής:
Η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Οικονοµικής Επιτροπής) , η οποία
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών,
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις ενστάσεις, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ.
127 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «καλής εκτέλεσης»,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
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Ο ανάδοχος της προµήθειας θα πρέπει να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για την
αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από τη
δυσλειτουργία των αντλιών θερµότητας και των εξαρτηµάτων της καθώς και των λοιπών
εξαρτηµάτων. Το ποσόν της εγγύησης ανέρχεται σε 1.600,00 € και θα πρέπει να υποβληθεί στην
υπηρεσία εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που θα εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε ένα έτος από την οριστική παραλαβή και
εγκατάσταση των προς προµήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
Αναθέτουσα Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή) προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός το πολύ
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή
της σύµβασης. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης, η σύµβαση
θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο
χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο µειοδότη. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού
µαταιώνονται.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή
παραδροµών.
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της
υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Την οικονοµική προσφορά.
δ. Το χρόνο εκτέλεσης
ε. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.
στ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ζ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρµογή.
η. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
που µε την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε
την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα
παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο.
Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες από την
υπογραφή της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η αντλία θερµότητας και τα λοιπά εξαρτήµατα θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στο κτίριο του
∆ήµου επί της οδού Κανθάρου και Ηρώων Πολυτεχνείου 91.
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ΑΡΘΡΟ 24ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας και
εγκατάστασης των ειδών που µπορεί να παραδίδονται και τµηµατικά
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.
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 βαρύνεται 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
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση της σύµβασης και την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
έχουν εφαρµογή τα άρθρα 206 -215 του Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 26ο
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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.
∆εν 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, επιβάλλεται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύµβασης,
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
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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.
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
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
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µακροσκοπικά
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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 αναδόχους.
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
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγµατοποιείται εντός δέκα πέντε ηµερών.
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 ∆ηµοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου 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 αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου 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 καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
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µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου,
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

Πειραιάς, 7-6- 2017.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΣΑΛΠΕΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ &
ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 ΚΑΙ
ΚΑΝΘΑΡΟΥ
ΚΑ : 30.7331.42
Προϋπολογισµός: 33.477,00 € πλέον
Φ.Π.Α

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της προµήθειας και
εγκατάστασης αντλίας θερµότητας και λοιπών εξαρτηµάτων για το κτίριο επί της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου.

ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
♦ Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
♦ Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
♦ Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
♦ Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων
εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις
∆ιαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74).
♦ Ο Ν.4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά
τις διατάξεις που ισχύει.
♦ Το Π.∆ 80/2016 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
♦ Ο Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
♦ Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».
♦ Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη αναφεροµένων)
κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
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από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε
διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
.
ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Η προσφορά του αναδόχου
2. Ο προϋπολογισµός µελέτης
3. Η Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Η τεχνική περιγραφή/προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 4o. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ .
Η παράδοση και θέση σε λειτουργία των αντλιών θερµότητας και των λοιπών εξαρτηµάτων θα γίνει
το πολύ εντός 60 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 5ο. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο µηχανικός εξοπλισµός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης,
θα εξευρίσκεται µε µέριµνα και µε δαπάνη του αναδόχου , ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµία
ανάµιξη υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά µε τον παραπάνω εξοπλισµό.
ΑΡΘΡΟ 6ο. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ανάδοχος των εργασιών που εκτελούνται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ, υποχρεούται να
ασφαλίζει σ' αυτό όλο το προσωπικό που απασχολεί.
Η δαπάνη για όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλει ο ανάδοχος δηλ. εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµίωση ατυχηµάτων του
προσωπικού του ανάδοχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του
∆ηµόσιου, ∆ήµων, Κοινοτήτων και γενικά κάθε µορφής κοινωφελή έργα.
ΑΡΘΡΟ 7ο. ΠΛΗΡΩΜΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της προµήθειας είναι τα κάτωθι:
1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής από την εκάστοτε αρµόδια επιτροπή
παραλαβής.
2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα
3. Τιµολόγιο αναδόχου
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
ΑΡΘΡΟ 8ο. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν βάσει των κειµένων νόµων κατά την ηµέρα διενέργειας της απευθείας
ανάθεσης.
Οι υποχρεωτικές κρατήσεις είναι :
1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,06%
2. Φ.Ε 4% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α)
3. Ασφαλιστικές εισφορές
ΑΡΘΡΟ 9ο. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του ανάδοχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του τις γενικές
και τοπικές συνθήκες των εργασιών κατά τη σύνταξη της προσφοράς, δηλαδή τη θέση του έργου
και των τµηµάτων του, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και
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εναποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού
ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευµάτων και όλες τις άλλες τοπικές, ειδικές και
γενικές συνθήκες, τα δυνάµενα να προκύψουν ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο
µπορούν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά την
σύµβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «καλής εκτέλεσης»,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο ανάδοχος της προµήθειας θα πρέπει να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για την
αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από τη
δυσλειτουργία των αντλιών θερµότητας και των εξαρτηµάτων της καθώς και των λοιπών
εξαρτηµάτων. Το ποσόν της εγγύησης ανέρχεται σε 1.600,00 € και θα πρέπει να υποβληθεί στην
υπηρεσία εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που θα εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
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 του αρµοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών
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.
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µακροσκοπικά
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
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
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
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 ανάδοχος 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 στους κατωτέρω καθοριζόµενους χρόνους: εντός δέκα ηµερών.
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 ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου 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 αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου 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.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 15Ο ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισµένων ειδικών εργασιών και για την ταχύτερη περάτωση τους
για πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων ή για πρόληψη ζηµιών στο έργο, ο ανάδοχος υποχρεούται να
εργασθεί υπερωριακά, κατά τις Κυριακές και εορτές, εφ' όσον διαταχθεί γι' αυτό µε έγγραφο από την
υπηρεσία, µετά από σχετική άδεια των αρµοδίων αρχών. Ουδεµία αξίωση του αναδόχου για
πρόσθετη αποζηµίωση δεν θα γίνει δεκτή για το λόγο αυτό.
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ΑΡΘΡΟ 16ο. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα παρακάτω θα αποτελούν υποχρεώσεις του Αναδόχου και θα συµπεριλαµβάνονται στην
προσφορά του.
1.
Ο Ανάδοχος για το χρόνο εγγύησης θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη επισκευή
κάθε βλάβης, ζηµίας που οφείλεται σε κακή, η επισφαλή λειτουργία του.
Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφάλειας και υγιεινής που επιβάλλονται από
2.
τον νόµο για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης των υλικών που θα προµηθεύσει και θα
εκτελέσει όλες τις αναγκαίες ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, ψυκτικές εργασίες , για την πλήρη
εγκατάσταση και λειτουργία των υλικών που θα προµηθεύσει. Στις παραπάνω εργασίες
περιλαµβάνεται η αποσύνδεση, αποξήλωση (εκκένωση υδραυλικού δικτύου) και αποµάκρυνση του
παλαιού ψύκτη, η τοποθέτηση της νέας αντλίας θερµότητας στην θέση του παλαιού ψύκτη, πάνω σε
αντικραδρασµικές βάσεις, σύµφωνα µε τις έγγραφες υποδείξεις του κατασκευαστή, η υδραυλική και
ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας, η εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση των τριών τοπικών
χειριστηρίων της αντλίας, ένα στον κάθε όροφο για την πλήρη λειτουργία αυτής από κάθε όροφο
ανεξάρτητα, η ηλεκτρική κα υδραυλική προσωρινή αποσύνδεση των fan coils για την εγκατάσταση,
τόσο της τρίοδης βάνας, µε το ενσωµατωµένο by-pass µε τον ηλεκτροθερµικό κινητήρα της και η
εγκατάσταση δύο σφαιρικών διακοπτών ίδιας διατοµής µε τις σωληνώσεις, όσο και του
ηλεκτρονικού θερµοστάτη µε την ηλεκτρική του σύνδεση µε το δίκτυο και µε τον κινητήρα της
τρίοδης βάνας και το εξωτερικό θερµοστοιχείο που θα τοποθετηθεί στην επιστροφή του αέρα του
κάθε fan coil. Περιλαµβάνεται επίσης, για την αντλία θερµότητας αέρα –αέρα, η ηλεκτρική
τροφοδοσία της εξωτερικής µονάδας από τον κεντρικό πίνακα κλιµατισµού της εγκατάστασης (
ασφάλεια – καλώδια – πλαστικοί σωλήνες) η ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση εξωτερικής µε
εσωτερικές µονάδες καθώς και το δίκτυο αποχέτευσης συµπυκνωµάτων µε δύο αντλίες
συµπυκνωµάτων υψηλής στατικής πίεσης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις τις υπηρεσίας.
3.
Ο Ανάδοχος προκειµένου να πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση είναι υποχρεωµένος να
διαθέτει τα καθοριζόµενα από το Νόµο συνεργεία σε αριθµό, ειδικότητες και άδειες.
Οι ενδιαφερόµενοι µε δικαιολογητικά θα αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια, τη γνώση
5.
και την εξειδίκευσή τους στον τύπο των εγκαταστάσεων προσκοµίζοντας τουλάχιστον δύο ( 2)
αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
7.
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που οφείλεται σε κακή εγκατάσταση που
προβλέπεται από τον κατασκευαστή και στη µη λήψη των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας.
8.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόµιση σχεδίων, πιστοποιητικών δοκιµών του
εργοστασίου κατασκευής, τεχνικές προδιαγραφές όλων των υλικών και κατάλογο
των
ανταλλακτικών αναλωσίµων και µη.
10.
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την προµήθεια και εγκατάσταση των υλικών θα
είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα και θα πληρούν τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών.
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Μετά το πέρας της εγκατάστασης όλων των προσφερόµενων προς προµήθεια υλικών, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην εκκίνηση του συστήµατος της ψύξης- θέρµανσης και την παραµετροποίηση του
για την εύρυθµη λειτουργία του.
11.
Η υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι ο
Ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προµήθεια από την αγορά όλων των υλικών, µηχανηµάτων
και µέσων που απαιτούνται και αναγράφονται στα συµβατικά τεύχη και εποµένως δεν δικαιούται να
ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προµήθειας υλικών ή παράταση της προθεσµίας αποπεράτωσης
του έργου για τον λόγο αυτόν.
12.
Αν κατά τις δοκιµές αυτές διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, µειονεκτικότητα,
ελαττωµατικότητα, κακή ποιότητα, κ.λ.π. υλικών, µηχανηµάτων, διατάξεων ή συστηµάτων ή και
ολόκληρων τµηµάτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση σxετική επισκευή, συµπλήρωση,
αντικατάσταση τους, αναπλήρωση, διόρθωση, ρύθµιση κ.λ.π. και µετά πάλι επανάληψη των
δοκιµών µέxρι ότου τα αποτελέσµατά τους κριθούν ικανοποιητικά από την Επιτροπή Παραλαβής.
13.
Αν κατά την εκτέλεση των δοκιµών αυτών προκληθούν ζηµιές ή βλάβες ή φθορές ή
δυστυχήµατα στο προσωπικό, ο Ανάδοxος υποχρεούται στην σxετική επανόρθωση µε δαπάνες του,
σαν µόνος υπεύθυνος για την διεξαγωγή των δοκιµών αυτών.
15.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού
1.600,00 € για όλο το χρόνο της εγγύησης ήτοι για ένα έτος.
16.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να λάβουν γνώση των συνθηκών
εγκατάστασης της αντλίας και των λοιπών υλικών υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση την
οποία θα καταθέσουν µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 11-5-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91
ΚΑΙ
ΚΑΝΘΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ &
ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑ : 30.7331.42

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϋπολογισµός: 33.477,00 € πλέον
Φ.Π.Α

& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 62 Kw ΨΥΚΤΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΑ –ΝΕΡΟΥ ΜΕ INVERTER
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ, - ΤΡΙΟ∆ΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BY-PASS ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ (fan coils)– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD , ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΙΟ∆ΗΣ
ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΧΕΙΜΩΝΑ/ΘΕΡΟΥΣ
Γενικά:

Η κεντρική αντλία θερµότητας θα εγκατασταθεί , επί κατάλληλης αντικραδασµικής βάσης , στον
ακάλυπτο – αύλιο χώρο του κτηρίου επί της Οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου, του
∆ήµου Πειραιά στον ίδιο χώρο µε την ήδη υπάρχουσα αντλία η οποία και θα αποσυνδεθεί και θα
µεταφερθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, στα όρια του ∆ήµου. Στα
υπάρχοντα εγκατεστηµένα fan coils, του κτιρίου, θα προµηθευτούν και εγκατασταθούν τρίοδες
βάνες on-off, µε ενσωµατωµένο by-pass , πλήρη µε υδραυλικό κιτ εγκατάστασης, για τον
θερµοκρασιακό έλεγχο των χώρων µε την επιπλέον προµήθεια και εγκατάσταση θερµοστατών fan
coil µε οθόνη, για τον έλεγχο της κάθε τρίοδης βάνας , µε αυτόµατη λειτουργία ανεµιστήρων (3
ταχύτητες) και δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήριο θερµοκρασίας για αυτόµατη εναλλαγή χειµώνα
/ θέρους καθώς και την προµήθεια και εγκατάσταση του αισθητηρίου θερµοκρασίας. Θα
προµηθευτεί και εγκατασταθεί αντλία θερµότητας ψυκτικής ισχύος 8 Kw, αποτελούµενη από µία
εξωτερική και τρείς εσωτερικές µονάδες, ψυκτικής ισχύος 2,6Kw, η κάθε µία, οι οποίες θα
λειτουργούν αυτόνοµα, τύπου κονσόλας (δαπέδου) και θα εγκατασταθούν, η µεν εξωτερική µονάδα
στον ίδιο εξωτερικό χώρο µε αυτόν της κεντρικής αντλίας, σε κατάλληλες βάσεις στο δάπεδο και σε
θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, και οι δε εσωτερικές µονάδες θα εγκατασταθούν δύο
στον ίδιο εσωτερικό χώρο, στον ίδιο τοίχο ώστε το δίκτυο συµπυκνωµάτων τους που θα
εγκατασταθεί θα εξυπηρετείται από µία αντλία συµπυκνωµάτων υψηλής στατικής πίεσης. Η Τρίτη
εσωτερική µονάδα θα εγκατασταθεί στον ίδιο τοίχο αλλά σε όµορο χώρο από τον προηγούµενο µε
την εγκατάσταση δεύτερης αντλίας συµπυκνωµάτων υψηλής στατικής πίεσης. Όλες οι σωληνώσεις,
ψυκτικές και συµπυκνωµάτων καθώς και οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις, θα εγκατασταθούν εντός
πλαστικού καναλιού κατάλληλων διαστάσεων.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 64 Kw ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΑ –ΝΕΡΟΥ ΜΕ
INVERTER ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Η αερόψυκτη αντλία θερµότητας αέρος – νερού (µονάδα) θα λειτουργεί µε το τελευταίας γενιάς
οικολογικό ψυκτικό µέσο R-410a και θα εναλλάσσει θερµότητα µέσω του νερού µε δίκτυο από
υπάρχοντες τερµατικές µονάδες νερού (fan coil units).
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Η µονάδα θα είναι προσυναρµολογηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο εργοστάσιο κατασκευής της.
Θα είναι πιστοποιηµένη για την ασφάλεια της σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη
σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το
σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος.
Θα είναι προδιαγραφών PED σύµφωνα µε την αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
97/23/EC. Η χρήση άριστης ποιότητας υλικών και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών από το
εργοστάσιο κατασκευής θα εξασφαλίζουν αποδοτικότητα, αξιοπιστία, εκτεταµένη διάρκεια ζωής και
απρόσκοπτη λειτουργία.
Η µονάδα θα είναι κατάλληλη για τροφοδότηση από τριφασικό δίκτυο 400 V / 50Ηz, ενώ η στάθµη
θορύβου της – ονοµαστική ηχητική ισχύ - δεν θα ξεπερνά τα 83 dB (Α).
Η µονάδα θα είναι κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Το κέλυφος της µονάδας θα είναι
κατασκευασµένο από επισµαλτωµένα φύλλα χάλυβα µε θερµική βαφή πολυεστερικής πούδρας (70µ)
για υψηλή προστασία της, σε περιβάλλον κοντά σε θάλασσα. Ο αερόψυκτος εναλλάκτης θερµότητας
της εξωτερικής µονάδας, θα έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για την προστασία από την
ατµοσφαιρική διάβρωση. Πιο συγκεκριµένα τα πτερύγια αλουµινίου θα έχουν επιστρωθεί µε ένα
στρώµα ακρυλικής ρητίνης τελικά καλυµµένο µε υδρόφιλο φιλµ ή µε οποιοδήποτε άλλο υλικό το
οποίο θα εξασφαλίζει 5 έως 6 φορές µεγαλύτερη αντοχή σε όξινη βροχή και διάβρωση από άλατα
(π.χ. από άνεµο σε παραθαλάσσιες περιοχές). Το κάτω µέρος της µονάδας θα διαθέτει φύλλο από
ανοξείδωτο χάλυβα για περαιτέρω προστασία από την οξείδωση. Η µονάδα θα έχει περάσει µε
επιτυχία, τουλάχιστον τους παρακάτω ελέγχους:
 VDA Wechseltest
 Kesternich test
Θα αποτελείται από έναν, ή περισσότερους συµπιεστές σε ξεχωριστό κέλυφος κλειστού τύπου, µε
τουλάχιστον έναν µεταβλητών στροφών (inverter), από αξονικούς ανεµιστήρες µε κινητήρα inverter,
εναλλάκτη θερµότητας, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αυτοµατισµούς. Θα υπάρχει δυνατότητα
εργοστασιακής σύνδεσης περισσοτέρων της µίας εξωτερικών µονάδων για την επίτευξη
µεγαλύτερης ισχύος.
Η εξωτερική µονάδα – και κατ’ επέκταση όλο το σύστηµα – θα µπορεί να λειτουργεί ακόµη κι αν ο
ένας συµπιεστής τεθεί εκτός λειτουργίας (emergency operation). Κατ’ αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζεται ο συνεχής κλιµατισµός των χώρων µέχρι την αποκατάσταση του όποιου
προβλήµατος.
Η εξωτερική µονάδα θα έχει εργοστασιακά τοποθετηµένα ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες,
διαχωριστή λαδιού, πιεσοστάτες υψηλής πίεσης, κινητήρες inverter για τους ανεµιστήρες,
θερµοστάτες ασφαλείας, συλλέκτη ψυκτικού µέσου στην αναρρόφηση, ρελέ προστασίας από
υπερένταση, προστασία από την υπερφόρτωση του inverter, ασφάλειες, βάνες αποµόνωσης υγρού
και αερίου, απαραίτητες ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες, χρονοδιακόπτη προστασίας και όλα τα
απαραίτητα αισθητήρια και ασφαλιστικά για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία.
Όλες οι συνδέσεις των ψυκτικών σωληνώσεων θα πρέπει να είναι συγκολληµένες εν θερµώ.
Μηχανικές συνδέσεις όπως µε µούφες ή φλάντζες δε θα γίνονται αποδεκτές.
Οι εξωτερικές µονάδες θα διαθέτουν τεχνολογία “Soft Start” για την επίτευξη πολύ χαµηλού
ρεύµατος εκκίνησης µε στόχο την χαµηλότερη κατανάλωση, τον περιορισµό των απαιτήσεων του
ηλεκτρικού πίνακα παροχών και ασφαλειών και την µικρότερη δυνατή καταπόνηση των επιµέρους
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µερών της εξωτερικής µονάδας (π.χ. κινητήρας του συµπιεστή). Αυτό θα επιτυγχάνεται µέσω
διάταξης ηλεκτρονικής βαλβίδας και µε αυτόν τον τρόπο θα διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα η
διαφορά πιέσεων µεταξύ αναρρόφησης και κατάθλιψης του συµπιεστή inverter.
Από την εξωτερική µονάδα θα είναι δυνατή η ακριβής διάγνωση της όποιας βλάβης, ενώ παράλληλα
θα εµφανίζεται και στα χειριστήρια – τοπικά ή/και κεντρικά – ο αντίστοιχος κωδικός.
Για µεγαλύτερη οικονοµία σε µερικά φορτία κάθε εξωτερική µονάδα θα πρέπει να έχει την
δυνατότητα ελέγχου απόδοσης (Capacity Control) από 20% έως και 120%.
Η µονάδα θα είναι ονοµαστικών ψυκτικών και θερµικών αποδόσεων από 16,0kW έως και 62,0kW
σε ένα κέλυφος ενώ µε την αύξηση της συχνότητας του συµπιεστή θα πρέπει να εξασφαλίζεται
πρόσθετη απόδοση κατά 20% επί της ονοµαστικής. Οι µονάδες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα
απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας σε θερµοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος από -15 οC έως
και +43 οC στην ψύξη και από -15 οC έως και 35 οCDB στη θέρµανση. Επίσης θα έχουν τη
δυνατότητα, µέσω κατάλληλων διατάξεων, παραγωγής νερού από -10 οC έως και +50 οC.
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ:
Ο συµπιεστής θα είναι ερµητικού τύπου, σπειροειδής βελτιστοποιηµένος για τη λειτουργία µε το
ψυκτικό µέσο R-410a. Θα εδράζεται σε κατάλληλες βάσεις που θα απορροφούν τους κραδασµούς
και θα εξασφαλίζουν αθόρυβη κατά το δυνατόν λειτουργία. Θα έχει κατάλληλη θερµαντική διάταξη
για τη δεξαµενή λαδιού (κάρτερ) για την οµαλή λειτουργία όλων των κινούµενων µερών και τη
µικρότερη δυνατή φθορά τους. Επίσης θα έχει κατάλληλη ασφαλιστική διάταξη για την προστασία
του από υπερθέρµανση διακόπτοντας άµεσα τη λειτουργία. Ανάλογα µε την ποσότητα των
συµπιεστών, θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους συµπιεστές της µονάδος να είναι µεταβλητών
στροφών (inverter).
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ:
Ο εξατµιστής θα είναι βελτιστοποιηµένος για R-410a πλακοειδής εναλλάκτης, απευθείας εκτόνωσης,
αντίστροφης ροής κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι πλάκες θα είναι αεροστεγώς
χαλκοκολληµένες κατάλληλες τόσο για νερό, όσο και για διαλύµατα γλυκόλης. θα είναι διπλού
εναλλάκτη νερού. Θα διαθέτει ειδική διαµόρφωση για τη βέλτιστη διανοµή του ψυκτικού µέσου, για
την πληρέστερη εκµετάλλευση όλης της επιφάνειας του εναλλάκτη. Η διανοµή / κατανοµή του
ψυκτικού µέσου θα είναι τέτοια ώστε να χρησιµοποιείται η µέγιστη δυνατή επιφάνεια του
εναλλάκτη, ενώ θα διαθέτει επίσης και θερµοµόνωση (αφρός νιτριλίου PVC) για να αποφεύγεται
κάθε απώλεια λόγω διάχυσης της θερµότητας.
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ:
Θα είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από χαλκό και θα περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα
εξαρτήµατα όπως: βαλβίδες service, φίλτρα-ξηραντήρες και ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα. Το
κύκλωµα ψύξης θα είναι εργοστασιακά ελεγµένο για την αντοχή του σε υψηλές πιέσεις, για την
αποφυγή διαρροών, καθαρισµένο, θα έχει υποστεί πλήρη αφύγρανση και αφού έχει πραγµατοποιηθεί
κενό, θα πληρώνεται µε την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού µέσου και λαδιού και θα είναι έτοιµο να
τεθεί σε λειτουργία. Ο πλακοειδής εναλλάκτης θα είναι εγκιβωτισµένος σε γαλβανισµένο χάλυβα και
θα είναι κατάλληλα τοποθετηµένος µαζί µε λεκάνη συλλογής συµπυκνωµάτων και ηλεκτρονικό
ρελέ.
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α (ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ):
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Η µονάδα θα έχει ακόµα και στην έκδοση χωρίς ενσωµατωµένο ψυχροστάσιο εργοστασιακά
τοποθετηµένα διακόπτη ροής (flow switch), φίλτρο νερού, βάνες πλήρωσης - εκκένωσης, βάνες
αποκοπής, αυτόµατα εξαεριστικά. Θα υπάρχει ενσωµατωµένο ψυχροστάσιο. Το εργοστασιακά
τοποθετούµενο ψυχροστάσιο θα διαθέτει:









Αντλία νερού
∆οχείο διαστολής 10 ή 12 λίτρα
Μανόµετρα
∆ιακόπτες παροχής νερού
Βαλβίδα ασφαλείας
Εξαεριστικό
Βάνες πλήρωσης και αποστράγγισης
Αναµονές συντήρησης
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης η µονάδα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
εφοδιαστεί εργοστασιακά µε αντλία διαθέσιµης υψηλής στατικής µέσω option ΟPHP.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ:
Κάθε ψυκτικό κύκλωµα θα διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισµό ασφαλείας:
 Πρεσσοστάτες υψηλής και χαµηλής πίεσης
 ∆είκτης θερµοκρασίας αερίου
 Θερµικό για τον κινητήρα του συµπιεστή
 Θερµικά για τους κινητήρες των ανεµιστήρων
 Ρελέ υπερφόρτωσης
 Αντιπαγωτική προστασία
 Θερµαντήρα εξατµιστή
Κάθε ψυκτικό κύκλωµα θα διαθέτει τα παρακάτω συστήµατα ελέγχου:
 Επιτηρητή θερµοκρασίας
 Επιτηρητή ακολουθίας φάσεων
 Χρονικό προστασίας του συµπιεστή
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ:
Η µονάδα θα διαθέτει πλήρη και ενσωµατωµένο πίνακα ελέγχου, ξεχωριστά τοποθετηµένο, παντός
καιρού, που θα πληρεί προδιαγραφές ασφαλείας και στεγανότητας κατηγορίας IP54. Θα
περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για αυτόµατη λειτουργία του. Θα περιέχει κεντρικό
διακόπτη λειτουργίας, µετασχηµατιστή, ρελέ ακολουθίας φάσεων, προστατευτικές διατάξεις
εκκίνησης συµπιεστή µε ενσωµατωµένες ασφάλειες, προστασία από υπερθέρµανση των
ανεµιστήρων, ασφάλεια τάσης ελέγχου και εξωτερικές επαφές.
Τα συστήµατα θα πρέπει να διατηρούν υψηλό βαθµό απόδοσης τόσο στην λειτουργία τους σε ψύξη,
όσο και σε θέρµανση σε όλο το εύρος θερµοκρασιών περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο
εποχιακός βαθµός απόδοσης των συστηµάτων στην ψύξη (ESEER) θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από 3,6
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
O κινητήρας των ανεµιστήρων της εξωτερικής µονάδας θα είναι DC inverter µε στόχο την
περαιτέρω εξοικονόµηση ενέργειας, την ακριβέστερη ρύθµιση της ταχύτητας του ανεµιστήρα και τη
µείωση της στάθµη θορύβου. Η ακριβής ρύθµιση της ταχύτητας των ανεµιστήρων θα έχει ως
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αποτέλεσµα τον ακριβή έλεγχο της απόδοσης του συστήµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
εσωτερικών χώρων και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι DC
inverter κινητήρες των ανεµιστήρων να ρυθµίζουν αυτόµατα τις στροφές τους – και κατά συνέπεια
την παροχή του αέρα – σε τουλάχιστον οκτώ (8) διαφορετικά βήµατα.
Οι φτερωτές των ανεµιστήρων θα είναι κατασκευασµένοι από πλαστικό και θα είναι ειδικής
διαµόρφωσης για την επίτευξη αυξηµένης ροής αέρα µε πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου. Θα υπάρχει
κάλυµµα προστασίας από ατυχήµατα και αποφυγής εισχώρησης ξένων αντικειµένων στο εσωτερικό
χώρο των µονάδων, το οποίο θα είναι κατάλληλα κατασκευασµένο ώστε να περιορίζεται στο
ελάχιστο η πτώση της εξωτερικής στατικής πίεσης του ανεµιστήρα.
Οι ανεµιστήρες θα είναι υψηλής εξωτερικής στατικής πίεσης µε δυνατότητα επίτευξης τιµής πάνω
από 75 Pa. Έτσι θα είναι δυνατή η τοποθέτηση, κατόπιν µελέτης, της εξωτερικής µονάδας σε
εσωτερικό χώρο και/ή σύνδεση αεραγωγού απόρριψης ή αλλαγής της ροής του αέρα.
ΤΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η µονάδα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε επίτοιχο τοπικό χειριστήριο σε απόσταση µέχρι και
500 µέτρα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η συγκέντρωση όλων των τοπικών χειριστηρίων
σε µία επιλεγµένη θέση.
Το χειριστήριο θα διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας υγρών κρυστάλλων, όπου θα αναγράφονται οι
διάφοροι παράµετροι λειτουργίας των ελεγχόµενων εσωτερικών µονάδων, όπως επίσης και ο
κωδικός πιθανού σφάλµατος. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει την αµεσότερη και καλύτερη
αντιµετώπιση του οποιουδήποτε προβλήµατος και αν εµφανιστεί. Επίσης στο τοπικό χειριστήριο θα
είναι δυνατή η αποθήκευση και µελλοντική ανάγνωση ιστορικού βλαβών µε τους 9 τουλάχιστον
τελευταίους κωδικούς, ώστε να µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα τόσο για την λειτουργία της
µονάδας όσο και για πιθανές µελλοντικές επεµβάσεις που µπορεί να απαιτηθούν.
Σε ένα τοπικό χειριστήριο θα µπορούν να συνδεθούν και ελεγχθούν τουλάχιστον δεκαέξι (16)
εξωτερικές µονάδες κλιµατισµού µε τη λογική του master & slave.
Για τα συστήµατα αντλίας θερµότητας θα πρέπει στο χειριστήριο να φαίνεται ξεκάθαρα και
ευκρινώς αν είναι αυτό µε τη δυνατότητα αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του συστήµατος ή όχι
(master / slave). Η επιλογή του χειριστηρίου που θα αποτελεί το master για το σύστηµα θα µπορεί να
καθοριστεί µε ρύθµιση από το χειριστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγµή – ακόµα και µετά την πρώτη
εκκίνηση του συστήµατος – χωρίς να απαιτείται επέµβαση είτε στην εξωτερική είτε στην εξωτερική
µονάδα ή και παύση της λειτουργίας όλου του συστήµατος.
Το χειριστήριο θα διαθέτει ενσωµατωµένο αισθητήριο της θερµοκρασίας του χώρου. Για το
αισθητήριο θα υπάρχει κατάλληλη ρύθµιση µε την οποία θα µπορεί να γίνεται είτε έλεγχος της
θερµοκρασίας του χώρου είτε έλεγχος της θερµοκρασίας προσαγωγής του νερού.
Για τον καλύτερο έλεγχο, αλλά και την πιο αποδοτική λειτουργία των συστηµάτων το χειριστήριο θα
διαθέτει τη δυνατότητα χρονικού προγραµµατισµού του κλιµατισµού σε εβδοµαδιαία βάση. Θα είναι
δυνατός ο προγραµµατισµός πέντε (5) διαφορετικών ενεργειών για κάθε ηµέρα.
Η µονάδα θα έχει λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από διακοπή ρεύµατος και θα διαθέτει
τις παρακάτω ψηφιακές εισόδους και εξόδους:
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Ψηφιακoί είσοδοι:
 Μεταβολή σηµείων ρύθµισης.
 Αποµακρυσµένη µεταγωγή ψύξη - θέρµανση.
 Αποµακρυσµένο On/Off.
Ψηφιακοί έξοδοι:
 Ένδειξη γενικής βλάβης.
 Ένδειξη λειτουργίας ή µη.
 Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας θέρµανση ή ψύξη.
Θα προµηθευτούν και εγκατασταθούν 3 τοπικά χειριστήρια, ένα σε κάθε όροφο για τον έλεγχο της
εξωτερικής µονάδας από τον κάθε όροφο ανεξάρτητα, σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την
υπηρεσία
Β. ΤΡΙΟ∆ΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BY-PASS ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΝΕΡΟΥ (fan coils)
Η τρίοδη βάνα θα είναι µε εσωτερικό by-pass, τεσσάρων οδών διαστάσεων ¾’’ αρσενικό, σε
συνδυασµό µε έναν ηλεκτροθερµικό κινητήρα 230 V, ενδεικτικού τύπου MVX, τύπου ON/OFF
έλεγχο στην ανάµειξη του υγρού.
Θα αποτελείται από το σώµα της, το πλήρες κιτ εγκατάστασης της µε το δίκτυο σωληνώσεων και µε
το στοιχείο- ανεµιστήρα και θα δέχεται εντολή από θερµοστάτη.
Χαρακτηριστικά της :
•

Εξωτερικό σπείρωµα για τοποθέτηση του κινητήρα και καπάκι ρύθµισης

•

∆ιαδροµή εµβόλου 2.5mm

•

Υλικό βάνας, ορείχαλκος (άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι)

•

Θερµοκρασία υγρού 5...95°C

•

Ονοµαστική πίεση 16bar

•

∆ιαρροή σε ευθεία και γωνιακή οδό, 0 (µηδέν)

•

Μέγιστη ταχύτητα νερού 3m/s

•

Kvs σε ευθεία οδό : 2,5 m3/h και σε γωνιακή οδό: 1,6 m3/h

Γ. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ , ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΡΙΟ∆ΗΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΧΕΙΜΩΝΑ/ΘΕΡΟΥΣ
Ο Ηλεκτρονικός θερµοστάτης χώρου , µε οθόνη υγρών κρυστάλλων, για σύνδεση και έλεγχο του
στοιχείου-ανεµιστήρα (fan coil), 230V, θα είναι κατάλληλος για τον αυτόµατο και χειροκίνητο
έλεγχο τριών ταχυτήτων ανεµιστήρα, τον έλεγχο της τρίοδης βάννας on-off, την εναλλαγή χειµώνα –
θέρους, θα είναι επίσης κατάλληλος για τοποθέτηση είτε σε τοίχο είτε ενσωµατωµένος στο fan coil,
Με 4 ψηφιακές εξόδους (D01... D04), φωτιζόµενη backlight οθόνη, εύκολο προγραµµατισµό των
παραµέτρων, χρονοπρόγραµµα και ρολόι µε µπαταρία, µε σύνδεση αποµακρυσµένου αισθητηρίου
NTC 1OkΩ, στην επιστροφή αέρα του fan coil και έλεγχο µε τηλεχειριστήριο.
Χαρακτηριστικά:
• Τάση λειτουργίας : 230 VAC
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•

Μέγιστη κατανάλωση: 1W, 1,5VA

•

Ηλεκτρική σύνδεση: µε τερµατικούς ακροδέκτες

•

Εφεδρική πηγή ισχύος : µπαταρία για το ρολόι

•

Είσοδοι θερµοκρασίας: 1 εσωτερικός θερµοστοιχείο, 1 εξωτερικός αισθητήρας (NTC 10KΩ)

•

Εύρος λειτουργίας θερµοκρασίας: 0ο-50ο C

•

Ακρίβεια µέτρησης θερµοκρασίας: 0,5ο C

•

Έξοδοι: 4 ψηφιακές έξοδοι τύπου ρελέ µέγιστής ισχύος η κάθε µία 150W

µε αντοχή µόνωσης µεταξύ επαφών ρελέ και ηλεκτρονικών συστηµάτων : 4000V AC σύµφωνα µε
το EN 60 730-1
µε αντοχή µόνωσης µεταξύ γειτονικών επαφών ρελέ: 1000V AC σύµφωνα µε το EN 60 730-1
• Περιβάλλον λειτουργίας: σύµφωνα µε το IEC 721-3-3, Θερµοκρασίας : 0ο-50ο C και
Υγρασίας: <95% σχετικής
Πρέπει να πλήρη τα παρακάτω πρότυπα:
CE , Οδηγία ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών – 2004/108/EC, Οδηγία Χαµηλής τάσης –
2006/95/EC, EN 60 730-1-2-9.
∆. ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 8 Kw ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΑ –ΑΕΡΑ ΜΕ INVERTER
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
Η αντλία θερµότητας, ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 8 Kw, αέρα – αέρα (µονάδα) θα λειτουργεί µε
το τελευταίας γενιάς οικολογικό ψυκτικό µέσο R-410a και θα εναλλάσσει θερµότητα µέσω αυτού µε
τις τρείς εσωτερικές µονάδες τύπου κονσόλας, ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 2,6 Kw η κάθε µία
µε ασύρµατο χειριστήριο µε οθόνη LCD, πλενόµενο φίλτρο αέρα µεγάλης διάρκειας και ανεξάρτητη
λειτουργία η κάθε µία.
Η µονάδα (Εξωτερική-εσωτερικές), θα είναι προσυναρµολογηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο
εργοστάσιο κατασκευής της. Θα είναι πιστοποιηµένη για την ασφάλεια της σύµφωνα µε τους
Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι
πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Η χρήση άριστης ποιότητας υλικών και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών από το εργοστάσιο
κατασκευής θα εξασφαλίζουν αποδοτικότητα, αξιοπιστία, εκτεταµένη διάρκεια ζωής και
απρόσκοπτη λειτουργία.
Η µονάδα θα είναι κατάλληλη για τροφοδότηση από µονοφασικό δίκτυο 230 V / 50Ηz, ενώ η
στάθµη θορύβου της – ονοµαστική ηχητική ισχύ - δεν θα ξεπερνά τα 65 dB (Α).
Η µονάδα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας σε
θερµοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος από -15 οC έως και +43 οC στην ψύξη και από -15 οC έως
και 24 οCDB στη θέρµανση.
Λοιπά Χαρακτηριστικά:
• Εύρος Ψυκτικής Ισχύος: από τουλάχιστον 2,3 Kw έως τουλάχιστον 10 Kw
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•

SEER – Ενεργειακή κλάση στην ψύξη : τουλάχιστον 6 – A++

•

Στάθµη ηχητική Ισχύος: µικρότερη ή ίση µε 65 dB(A)

Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση περιλαµβάνει την ηλεκτρική τροφοδοσία της εξωτερικής µονάδας από τον κεντρικό
πίνακα κλιµατισµού της εγκατάστασης ( ασφάλεια – καλώδια – πλαστικοί σωλήνες) την ηλεκτρική
και υδραυλική σύνδεση εξωτερικής µε εσωτερικές µονάδες καθώς και το δίκτυο αποχέτευσης
συµπυκνωµάτων µε δύο αντλίες συµπυκνωµάτων υψηλής στατικής πίεσης. Πιο συγκεκριµένα: η µεν
εξωτερική µονάδα θα εγκατασταθεί στον ίδιο εξωτερικό χώρο µε αυτόν της κεντρικής αντλίας, σε
κατάλληλες βάσεις στο δάπεδο και σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, και οι δε
εσωτερικές µονάδες θα εγκατασταθούν δύο στον ίδιο εσωτερικό χώρο, στον ίδιο τοίχο ώστε το
δίκτυο συµπυκνωµάτων τους που θα εγκατασταθεί θα εξυπηρετείται από µία αντλία
συµπυκνωµάτων υψηλής στατικής πίεσης. Η Τρίτη εσωτερική µονάδα θα εγκατασταθεί στον ίδιο
τοίχο αλλά σε όµορο χώρο από τον προηγούµενο µε την εγκατάσταση δεύτερης αντλίας
συµπυκνωµάτων υψηλής στατικής πίεσης. Όλες οι σωληνώσεις, ψυκτικές και συµπυκνωµάτων
καθώς και οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις, θα εγκατασταθούν εντός πλαστικού καναλιού κατάλληλων
διαστάσεων.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα παρακάτω θα αποτελούν υποχρεώσεις του Αναδόχου και θα συµπεριλαµβάνονται στην
προσφορά του.
1.
Ο Ανάδοχος για το χρόνο εγγύησης θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη επισκευή
κάθε βλάβης, ζηµίας που οφείλεται σε κακή, η επισφαλή λειτουργία του.
Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφάλειας και υγιεινής που επιβάλλονται από
2.
τον νόµο για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης των υλικών που θα προµηθεύσει και θα
εκτελέσει όλες τις αναγκαίες ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, ψυκτικές εργασίες , για την πλήρη
εγκατάσταση και λειτουργία των υλικών που θα προµηθεύσει. Στις παραπάνω εργασίες
περιλαµβάνεται η αποσύνδεση, αποξήλωση (εκκένωση υδραυλικού δικτύου) και αποµάκρυνση του
παλαιού ψύκτη, την τοποθέτηση της νέας αντλίας θερµότητας στην θέση του παλαιού ψύκτη, πάνω
σε αντικραδρασµικές βάσεις, σύµφωνα µε τις έγγραφες υποδείξεις του κατασκευαστή, την
υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας, την εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση των τριών
τοπικών χειριστηρίων της αντλίας, ένα στον κάθε όροφο για την πλήρη λειτουργία αυτής από κάθε
όροφο ανεξάρτητα, την ηλεκτρική κα υδραυλική προσωρινή αποσύνδεση των fan coils για την
εγκατάσταση, τόσο της τρίοδης βάνας, µε το ενσωµατωµένο by-pass µε τον ηλεκτροθερµικό
κινητήρα της και την εγκατάσταση δύο σφαιρικών διακοπτών ίδιας διατοµής µε τις σωληνώσεις,
όσο και του ηλεκτρονικού θερµοστάτη µε την ηλεκτρική του σύνδεση µε το δίκτυο και µε τον
κινητήρα της τρίοδης βάνας και το εξωτερικό θερµοστοιχείο που θα τοποθετηθεί στην επιστροφή
του αέρα του κάθε fan coil. Περιλαµβάνεται επίσης, για την αντλία θερµότητας αέρα –αέρα, η
ηλεκτρική τροφοδοσία της εξωτερικής µονάδας από τον κεντρικό πίνακα κλιµατισµού της
εγκατάστασης ( ασφάλεια – καλώδια – πλαστικοί σωλήνες) η ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση
εξωτερικής µε εσωτερικές µονάδες καθώς και το δίκτυο αποχέτευσης συµπυκνωµάτων µε δύο
αντλίες συµπυκνωµάτων υψηλής στατικής πίεσης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις τις υπηρεσίας.
3.
Ο Ανάδοχος προκειµένου να πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση είναι υποχρεωµένος να
διαθέτει τα καθοριζόµενα από το Νόµο συνεργεία σε αριθµό, ειδικότητες και άδειες.
5.
Οι ενδιαφερόµενοι µε δικαιολογητικά θα αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια, τη γνώση
και την εξειδίκευσή τους στον τύπο των εγκαταστάσεων προσκοµίζοντας τουλάχιστον δύο ( 2)
αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης .
7.
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που οφείλεται σε κακή εγκατάσταση που
προβλέπεται από τον κατασκευαστή και στη µη λήψη των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας.
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8.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόµιση σχεδίων, πιστοποιητικών δοκιµών του
εργοστασίου κατασκευής, τεχνικές προδιαγραφές όλων των υλικών και κατάλογο
των
ανταλλακτικών αναλωσίµων και µη.
10.
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την προµήθεια και εγκατάσταση των υλικών θα
είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα και θα πληρούν τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών.
Μετά το πέρας της εγκατάστασης όλων των προσφερόµενων προς προµήθεια υλικών, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην εκκίνηση του συστήµατος της ψύξης- θέρµανσης και την παραµετροποίηση του
για την εύρυθµη λειτουργία του.
11.
Η υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι ο
Ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προµήθεια από την αγορά όλων των υλικών, µηχανηµάτων
και µέσων που απαιτούνται και αναγράφονται στα συµβατικά τεύχη και εποµένως δεν δικαιούται να
ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προµήθειας υλικών ή παράταση της προθεσµίας αποπεράτωσης
του έργου για τον λόγο αυτόν.
12.
Αν κατά τις δοκιµές αυτές διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, µειονεκτικότητα,
ελαττωµατικότητα, κακή ποιότητα, κ.λ.π. υλικών, µηχανηµάτων, διατάξεων ή συστηµάτων ή και
ολόκληρων τµηµάτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση σxετική επισκευή, συµπλήρωση,
αντικατάσταση τους, αναπλήρωση, διόρθωση, ρύθµιση κ.λ.π. και µετά πάλι επανάληψη των
δοκιµών µέxρις ότου τα αποτελέσµατά τους κριθούν ικανοποιητικά από την Επιτροπή Παραλαβής.
Αν κατά την εκτέλεση των δοκιµών αυτών προκληθούν ζηµιές ή βλάβες ή φθορές ή
13.
δυστυχήµατα στο προσωπικό, ο Ανάδοxος υποχρεούται στην σxετική επανόρθωση µε δαπάνες του,
σαν µόνος υπεύθυνος για την διεξαγωγή των δοκιµών αυτών.
15.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού
1.600,00 € για όλο το χρόνο της εγγύησης ήτοι για ένα έτος.
16.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να λάβουν γνώση των συνθηκών
εγκατάστασης της αντλίας και των λοιπών υλικών υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση την
οποία θα καταθέσουν µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
9. Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση και θέση σε λειτουργία της αντλίας και των υπολοίπων υλικών θα γίνει το πολύ εντός
60 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11-5-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ
Μ. ΚΑΡΡΑ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε

Α.
ΜΗΛΙΑΣ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λ.Τ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
Ο∆ΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 ΚΑΙ
ΚΑΝΘΑΡΟΥ
ΚΑ : 30.7331.42

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 62 Kw
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΑ –
ΝΕΡΟΥ ΜΕ INVERTER
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΑΝΩ ΣΕ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΤΡΙΟ∆Η ΒΑΛΒΙ∆Α ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BY-PASS 4
Ο∆ΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 3/4''ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ- ΝΕΡΟΥ (fan coil),
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
230 V AC, ΚΙΤ Υ∆ΡΑΥΛΙΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ, 2 ΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ-ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΕ
ΟΘΟΝΗ LCD , ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΡΙΟ∆ΗΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ
ΧΕΙΜΩΝΑ/ΘΕΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ,
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ Ή ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ
ΣΤΟ FAN COIL. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α.Τ.

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΜ

1

2

ΤΕΜ

21

3

ΤΕΜ

21

33

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

26.000,00 €

26.000,00 €

52,00 €

1.092,00 €

85,00 €

1.785,00 €

ΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
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ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΑΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΌ
ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8Kw ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ,
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,6Kw.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ - ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4

1

ΤΕΜ

4.600,00 €

4.600,00 €

33.477,00
€

Σύνολο ∆απανών
ΦΠΑ 24.00%

8.034,48 €

Συνολική δαπάνη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

41.511,48
€

11-05-2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ
Μ. ΚΑΡΡΑ
Α. ΜΗΛΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΠΑΜΠΙΡΗ ΧΑΡΑ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΛΤΕ

ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λ.Τ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 ΚΑΙ ΚΑΝΘΑΡΟΥ
ΚΑ : 30.7331.42

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.Τ.

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 62 Kw ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΕΡΑ –ΝΕΡΟΥ ΜΕ INVERTER
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

1

ΤΕΜ

1

26.000,00 €

ΤΡΙΟ∆Η ΒΑΛΒΙ∆Α ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
BY-PASS 4 Ο∆ΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 3/4''ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΝΕΡΟΥ (fan coil), ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 230 V AC,
ΚΙΤ Υ∆ΡΑΥΛΙΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ, 2
ΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2

ΤΕΜ

21

52,00 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΕ
ΟΘΟΝΗ LCD , ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΙΟ∆ΗΣ
ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ
ΧΕΙΜΩΝΑ/ΘΕΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ, ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ Ή
ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΣΤΟ FAN COIL.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3

ΤΕΜ

21

85,00 €

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΌ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8Kw ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,6Kw. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ
- ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4

ΤΕΜ

1

4.600,00 €

ΜΕΡΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

26.000,00 €

1.092,00 €

1.785,00 €

4.600,00 €

Σύνολο ∆απάνης (πλέον ΦΠΑ)
33.477,00 €
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα & υπογραφή)

Ηµεροµηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονοµασία: [ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6243]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Ι. ∆ραγάτση 12 / Πειραιάς / 18532 ]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ Μπαµπίρη Χαρά, Ανεζύρη Ελένη ]
- Τηλέφωνο: [ 213-2123010, 213-2022340-5 ],
- Φαξ: [ 213-2022343]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [ dhm_epitr@pireasnet.gr ]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ www.pireasnet.gr ]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
Προµήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερµότητας και λοιπών εξαρτηµάτων για το κτίριο επί της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου / CPV: [42511110-5]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 6243 ]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ Προµήθεια ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [0]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση
συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων
προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι
απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
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Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το
µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε
άλλους6;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς
β) [……]
που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας
γ) [……]
ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των
[ ]
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης
δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά
[……]
µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
[]Ναι []Όχι
άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε
να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς
φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό
µορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες13·
5.

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας14·

6.

παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου16 το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……] 17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)20;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν21:

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ΦΦ της περιόδου αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……] 19
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
-[……]·
-[……]·
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισµού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε
λεπτοµερείς πληροφορίες
λεπτοµερείς
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
[……]
πληροφορίες
καταβολή τους ;23
[……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 24
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε
[] Ναι [] Όχι
από τις ακόλουθες καταστάσεις26 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
-[.......................]
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
-[.......................]
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συµφερόντων29, λόγω της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια31 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης ,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων
Απάντηση
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται32, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν33.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
5

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

11

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
13

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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15

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
16

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
22

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27

Άρθρο 73 παρ. 5.

28

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

29

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30

Πρβλ άρθρο 48.

31

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

33

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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