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Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. 

ΕΓΝΑΤΙΑ 127 -546 35  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ:  2310/966600 – FAX: 2310/212439 
 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Νο4/2015   
 
 

Για την «Προµήθεια  και θέση σε λειτουργία οργάνων µέτρησης, στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)» 

 
 
 

Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό µε  
σφραγισµένες προσφορές µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια και θέση σε λειτουργία οργάνων 
µέτρησης, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)», προϋπολογισµού  
τριάντα τριών χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ (33.700,00€), πλέον ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιµισκή 98, 4ος όροφος, την 24η 
Απριλίου, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10πµ, µε τους παρακάτω όρους: 
 
 
 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
Άρθρο 1ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. 
2. Οι προσφορές υποβάλλονται: 

2.1 Με παράδοση τους στο τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, ή µε αποστολή τους  
ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η  
προσφορά πρέπει να φτάσει στο τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών πριν από τη λήξη 
της ηµεροµηνίας και της ώρας υποβολής των προσφορών.  

2.2 Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την έναρξη της 
διαδικασίας του διαγωνισµού. 

3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου ή αφορούν προµηθευτές των οποίων η συµµετοχή στους διαγωνισµούς της Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε. έχει αποκλεισθεί, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

4. Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.  
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Άρθρο 2ο 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα 
εξής στοιχεία: 
 
α.  Προς  

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΣΙΜΙΣΚΗ  98 , 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλέφωνο  2310966968, 2310966972 -928 

Fax            2310283117 

β.  ΠΡΟΣΦΟΡΑ για  την «Προµήθεια και θέση σε λειτουργία οργάνων µέτρησης, στην Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)» 

γ. Ο αριθµός της διακηρύξεως  (Νο4/2015) 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής.  
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς όπως ορίζονται στο 
άρθρο 24 των Ειδικών Όρων της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα 
στον  κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνεται και  ένα (1) πλήρες 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD).  

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη 
από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 
κατά τον έλεγχο να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε 
αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών.  
 
 
 Άρθρο 3ο 

 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 
εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σηµεία εκείνα που τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους όρους του, που είναι 
διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.          
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∆ιευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης δίδονται µόνο όταν αυτές ζητούνται από τους 
ενδιαφερόµενους εγγράφως και µέχρι 6 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Οι 
απαντήσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, στο πεδίο 
«Ανακοινώσεις/∆ιευκρινίσεις» της καταχώρησης του σχετικού διαγωνισµού και κοινοποιούνται σε 
όλους τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει τη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού από το Τµήµα 
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, έως και την προηγούµενη ηµέρα από αυτήν της διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.     

Η επιτροπή διαγωνισµού κατά την αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί, κατά την κρίση της, να 
ζητήσει διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, είτε ενώπιόν της είτε εγγράφως. 
Σηµειώνεται πως, από τις ανωτέρω διευκρινήσεις, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται  
στα σηµεία που ζητήθηκαν.  
 
 
Άρθρο 4ο 

                           

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες) εγκατεστηµένες στα 
κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη –µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες 
σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία 
κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους –µέλους που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. (GPA) του ΠΟΕ 
και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο 
εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ (GPA) του ΠΟΕ ή 
τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε.  
 

 

 Άρθρο 5ο 

                           

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 
  1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα: 
      1.1.1 Εγγύηση συµµετοχής  στο  διαγωνισµό. 
      1.1.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
      1.1.3 Πιστοποιητικό αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,  έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
      1.1.4  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από  αρµόδια   κατά περίπτωση Αρχή  από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
     Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 1.1.3 
και 1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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      1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή  τους  σ’ 
αυτό  και το ειδικό τους επάγγελµα  ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλµατος  από αρµόδια  δηµόσια  αρχή 
που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
  1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: 
     1.2.1 Εγγύηση συµµετοχής στο  διαγωνισµό. 
     1.2.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
     1.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθµ. 1.1.3 & 1.1.4  
περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου. 
    1.2.4 Πιστοποιητικό  της  αρµόδιας  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  περί  εγγραφής  τους  
στα  µητρώα  του  οικείου  Επιµελητηρίου  ή  σε  ισοδύναµες  διεπαγγελµατικές  οργανώσεις. 
 

 1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
     1.3.1  Όλα τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2. Στην προκειµένη περίπτωση το απόσπασµα 
Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο του Νοµικού 
Προσώπου το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα. 
     1.3.2  ΦΕΚ  ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο 
αντίγραφο (ή απόσπασµα) του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών 
του (για ΟΕ και ΕΕ). 
    1.3.3  Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσιοδότηση του προσώπου που 
υπογράφει την προσφορά.  
 
 1.4 Οι συνεταιρισµοί: 
      1.4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, 1.1.3  και 1.1.4 του εδ.1.1 του παρόντος άρθρου. 
      1.4.2 Βεβαίωση  εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός. 
 
 1.5  Οι ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
      1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση. 
      1.5.2  Η ένωση προµηθευτών υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του 
υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
     1.5.3  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για  ολόκληρη την 
προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
     1.5.4 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της 
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε 
την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα 
υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την ∆ιοίκηση της 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από πρόταση της ∆/νσης  Οικονοµικού. 
 
2.  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
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3.  Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω  
περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται  
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 
 
4.  Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα είναι νοµίµως 
µεταφρασµένα στην Ελληνική. 
 
5.  Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται 
µαζί µε την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που εκτελεί το διαγωνισµό και 
δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όµως πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά. 
 
6.   Όλα τα πιστοποιητικά συµµετοχής  υποβάλλονται  σε πρωτότυπα  ή σε αντίγραφα. 
 
7. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν νόµιµη επικύρωση του γνησίου υπογραφής του 
υπογράφοντος αυτές. 
 
 
Άρθρο 6ο 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 
1.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 
 
2.   Με την εγγυητική επιστολή –που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση– το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή να είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
3.   Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 
      3.1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 
      3.2. Τον εκδότη 
      3.3 Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται 
      3.4.Τον αριθµό της εγγύησης 
      3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
      3.6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
      3.7. Τους όρους ότι: 
            3.7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 
            3.7.2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.   
που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 
   
4.  Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
4.1    Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (Μη συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ). 
4.2  Σε περίπτωση που ο προσφέρων καταθέσει προσφορά για ορισµένη (ή ορισµένες) οµάδα υλικών, η 
εγγύηση πρέπει να καλύπτει το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού που αναλογεί στην επί 
µέρους προσφορά (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), η δε κατακύρωση περιορίζεται στην οµάδα (-δες) 
υλικών που  καλύπτεται  από την εγγύηση. 
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4.3    Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπορεί 
να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 
4.4  Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα 
ακόλουθα: 
      4.4.1   Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. 
      4.4.2  Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). 
4.5   Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) κατά την υποβολή της µε την 
προσφορά είναι:  
        4.5.1  Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη την 
δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
        4.5.2   Ο αριθµός της διακήρυξης (Νο4/2015) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού 
        4.5.3   Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (674 ευρώ). 
        4.5.4   Η ηµεροµηνία έκδοσης της. 
   4.5.5  Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του  οποίου  εκδίδεται.  
     

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται 
εκ των υστέρων. 

 
5. Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  Σύµβασης 
   5.1   Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή  η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  

5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της   παρ.3.  και τα 

ακόλουθα: 
         5.3.1 Τον αριθµό της ∆ιακήρυξης και τα προς προµήθεια υλικά. 
         5.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 
   5.4     Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειµένου της  
σύµβασης. 
 
6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υπογραφή της  σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών  
προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 
 

7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και  
ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από  τους  
δύο συµβαλλόµενους. 
 

8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση  
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 

9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός 
τουλάχιστον µηνός από την ισχύ της προσφοράς. 

 
10. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση 

της ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. 
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Άρθρο 7ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 90 ηµέρες από την επόµενη της 

διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά 
τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
και των προµηθευτών. 

Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης τιµών πριν 
την λήξη της ισχύος της προσφοράς ή µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 
Άρθρο 8ο 

 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 
Άρθρο 9ο 

 
 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 
 
 
Άρθρο 10ο 

 
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους,  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
Άρθρο 11ο 

 
ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Η προµήθεια µπορεί να κατανεµηθεί σε περισσότερους από έναν µειοδότες, υποχρεωτικά όµως για 

όλη την ποσότητα κάθε οµάδας, ή οµάδων. 
     
                                    
Άρθρο 12ο 

 
ΓΛΩΣΣΑ 

 
Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα περιέλθουν στην Εταιρία θα είναι 

συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 13ο 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών (µέσω Τµήµατος 

Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6ος όροφος, τηλ. 2310-966665, Fax 2310-212439) ως εξής: 
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης και της διενέργειας  του  διαγωνισµού.  
Επί της ένστασης αποφαίνεται το Τµήµα Προµηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

2. Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 
συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό, ως και κατά του τύπου η του περιεχοµένου των 
προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι τις 
επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του. Επίσης ένσταση µπορεί να υποβληθεί 
και σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από σχετική ανακοίνωση της επιτροπής (Λήξη της προθεσµίας η 
14.30 µµ). Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό  κοινοποιείται,  εντός  της  
αυτής προθεσµίας υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο, στον προµηθευτή κατά του οποίου  
στρέφεται. Σε περίπτωση µη κοινοποίησης, η ένσταση θα απορρίπτεται. 

3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρµόδιο για την κατακύρωση όργανο. 
(∆.Σ.). 

4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 
 
 
Άρθρο 14ο 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 
Για την  αξιολόγηση  των  προσφορών λαµβάνονται  υπ’ όψη  κυρίως τα  παρακάτω  στοιχεία: 
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές  προδιαγραφές της  διακήρυξης  

και της πρόσκλησης. 
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους  

διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 
4. Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ουσιώδες στοιχείο  από  το  οποίο  

εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προµήθειας του υλικού. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της  
διακήρυξης.  

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού, ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  
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Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν 
απόρριψη των προσφορών.  
    
 
Άρθρο 15ο 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 
1. Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται  ανά µονάδα  και  συνολικά. Στην τιµή περιλαµβάνεται 

κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή 
ορίζεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση και µε βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της 
διακήρυξης, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωµατωθεί  στην τιµή 
προσφοράς. 

2. Η προσφερόµενη  τιµή  δίνεται σε  ευρώ. 
3. Οι τιµές των προσφορών αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση δε 

ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως. 
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

           
Άρθρο 16ο 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
 

Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών  
στην καθορισµένη από την διακήρυξη ή πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που 
υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ή  
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον θεωρηθούν επαρκή, η επιτροπή έχει την δυνατότητα  
αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αυθηµερόν ή σε διαφορετική ηµεροµηνία  
από αυτήν της  διεξαγωγής του διαγωνισµού (κατά  την  κρίση  της). 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής 
αξιολόγησης και την κρίση τυχόν ενστάσεων και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι αντίστοιχες τεχνικές 
προσφορές. 

Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα λάβουν γνώση και 
των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Η µη παρουσία ενός η περισσοτέρων εκ των συµµετεχόντων δεν αναστέλλει την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 
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Άρθρο 17ο 

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., θα κληθεί 

ο προµηθευτής που προκρίθηκε, µε σχετικό έγγραφο, για την υπογραφή της σύµβασης. Συγχρόνως, θα 
πρέπει να προσκοµίσει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Εάν ο προµηθευτής  
στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται 
έκπτωτος µετά από απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει 
υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δύναται στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού στον 
επόµενο προµηθευτή ή να επαναλάβει την διαδικασία. 

Κατά κανόνα, η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προµηθευτή που είναι µειοδότης. ∆ια του 
αρµοδίου για την κατακύρωση οργάνου της δύναται η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να κρίνει διαφορετικά. 
 
 
Άρθρο 18ο 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της προµήθειας και θέσης σε λειτουργία των οργάνων  είναι έξι 
(6) µήνες  από την υπογραφή της Σύµβασης. 

Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των επιµέρους προθεσµιών έχει ως εξής: 
Προµήθεια και άφιξη του εξοπλισµού στην ΕΕΛΘ:    δύο (2) µήνες 
Θέση σε λειτουργία :         ένας (1)  
∆οκιµαστική Λειτουργία  : τρεις (3) µήνες 
Προβλέπεται επίσης χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 24 µήνες µε τους όρους που αναφέρονται 

στο σχετικό άρθρο.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισµό, στους χώρους της ΕΕΛΘ µε δικά του 

έξοδα και ευθύνη.  Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν ρητά στην τεχνική τους προσφορά, 
τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος του ανωτέρω αναφερόµενου. 

Με απόφαση του  αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο 
συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να 
παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος 
παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση του 
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Εάν λήξει ο 
συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

Με αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − 
παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 
εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου 
φόρτωσης − παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
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Άρθρο 19ο 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

      
Για  την εξόφληση  των  τιµολογίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

1. Πρωτόκολλο παραλαβής. 
2. Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη  

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 
5. Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το 

Τµήµα Προµηθειών ∆.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από 
την επιτροπή παραλαβής. 

 
 
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει ως εξής: 

 α) 60% µε την άφιξη των υλικών στην ΕΕΛΘ και την ολοκλήρωση των εργασιών θέσης σε  
δοκιµαστική λειτουργία του εξοπλισµού 
β) 40% µετά το πέρας επιτυχούς δοκιµαστικής λειτουργίας (3 µηνών) του εξοπλισµού και επιπλέον 
την κατάθεση των εγγυήσεων καλής λειτουργίας του εξοπλισµού σύµφωνα µε τα αναφερόµενα  στο 
άρθρο 29 των Ειδικών Όρων. 

 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από Επιτροπή η οποία συγκροτείται µε 

απόφαση της ΕΥΑΘ ΑΕ. Η Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι ο προµηθευτής έχει εκτελέσει όλες τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  
 
 
Άρθρο 20ο 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των 

προµηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή κατά την εκτέλεση των 
συµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

Οι έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται από την ∆ιακήρυξη και την Σύµβαση διέπονται από το  
Ελληνικό ∆ίκαιο. 
 
 
Άρθρο 21ο 

 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση οργάνου της ύστερα από 

γνωµοδότηση του τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο για το σύνολο ή µέρος της 
σύµβασης όταν: 
1. ∆εν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία. 
2. Τα παραδιδόµενα υλικά έχουν ελαττώµατα, δεν πληρούν τις συµβατικές προδιαγραφές και γενικά 

δεν έχουν τις συνοµολογηθείσες  ιδιότητες ή επιδόσεις.  
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης. 
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Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το µέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του 
προµηθευτή ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής ποινικής ρήτρας η Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που υπέστη από την αθέτηση εκ µέρους του 
προµηθευτή  των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια και δεν προσήλθε µέσα στην προθεσµία 
που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύµβαση και να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του προµηθευτή  
και δύναται να εκτελέσει την προµήθεια µε άλλους προµηθευτές  µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία δικαιούται να 
αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµίας που υπέστη από την µη υπογραφή της σύµβασης. Η 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισµού του προµηθευτή από 
µελλοντικές  συνεργασίες. Ο αποκλεισµός κηρύσσεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα 
από γνωµοδότηση του Τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, το οποίο προηγουµένως υποχρεωτικά 
καλεί  τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µπορεί να δεχτεί την εκπρόθεσµη 
παράδοση µε ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 0,5% της αξίας των υλικών των 
οποίων  καθυστερεί η παράδοση για κάθε εβδοµάδα και µέχρι  δέκα (10) εβδοµάδες. Μετά τις δέκα (10) 
εβδοµάδες και εφόσον εξακολουθεί η καθυστέρηση, το ποσοστό της ποινικής  ρήτρας αυξάνεται σε 1% 
για κάθε εβδοµάδα και µέχρι πέντε (5) εβδοµάδες.  Μετά ο προµηθευτής  κηρύσσεται έκπτωτος.  

Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προµηθευτής απαλλάσσει 
αυτόν των συνεπειών από την µη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης ή την µη υπογραφή της. 

Αν παρέλθουν άπρακτες οι συµβατικές προθεσµίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  
παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον προµηθευτή.  
 
 
Άρθρο  22ο  
 

ΑΝΩΤΕΡΑ  ΒΙΑ 
 
1. Αν η αδυναµία υπογραφής ή εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας 

βίας, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τα περιστατικά και 
τους λόγους που συνιστούν αυτή την αδυναµία, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επέλευσή τους. 

2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο 
προµηθευτής εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την  
ανωτέρα βία.  

3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον προµηθευτή από τις συνέπειες λόγω µη συµµόρφωσής  
του προς τους όρους της σύµβασης ή της υπογραφής της. 
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Β.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο  23ο  

 
Αντικείµενο 

 
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η προµήθεια και η θέση σε λειτουργία των οργάνων 

που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους όρους των άρθρων 
που ακολουθούν, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ).  Η εγκατάσταση 
των οργάνων θα γίνει από τον λειτουργό της ΕΕΛΘ µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Μετά την 
εγκατάσταση θα τεθούν σε λειτουργία τα όργανα και θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις από τον 
προµηθευτή. 

Θα ακολουθήσει δοκιµαστική λειτουργία τριών (3) µηνών και παράδοση τους σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

Ο προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση του συνόλου των απαραίτητων 
δοκιµών και ελέγχων οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν για την παραλαβή του συνόλου του εξοπλισµού. 

Επιπλέον θα δοθούν από τον προµηθευτή  εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και εκπαίδευσης των 
χειριστών.  

Ο προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των συστηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους 
του άρθρου 29. 

 
Πίνακας των προς Προµήθεια Ειδών 
 

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ  

ΤΥΠΟΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑXΙΩΝ 

ΘΕΣΗ  
∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΘΕΣΗ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΓΡΟ 
∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  Α ΟΜΑ∆Α 

Α.1. 

 ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
/ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

∆ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ  

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
5  (10 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ / 5 
ΜΕΤΑ∆ΟΤΕΣ) 

ΕΣΧΑΡΩΣΗ 
ΑΝΑΝΤΙ / ΚΑΤΑΝΤΙ 

ΕΣΧΑΡΩΝ 
ΛΥΜΑ 

Α.2. 

 ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
5 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ / 
5 ΜΕΤΑ∆ΟΤΕΣ 

∆.Π.Κ. Α/Β/C 

ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒ. ΙΛΥΣ 

 ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ / 
1 ΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ 

∆.Π.Κ. D/E  ΣΤΟ Α/Σ ΑΦΡΩΝ 
ΑΦΡΟΙ 
ΙΛΥΟΣ 

 ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ / 
1 ΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ 

∆.Π.Κ. D/E ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΜΕΡΙΣΤΗ  ΛΥΜΑΤΑ 

 ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ / 
1 ΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ 

∆.Τ.Κ 
ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ∆ΙΑΥΓΩΝ 

ΤΩΝ ∆.Τ.Κ. 
∆ΙΑΥΓΗ ∆.Τ.Κ. 

Α.3. 

 ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ 

1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 
ME 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕ
ΝΟ ΜΕΤΑ∆ΟΤΗ 

∆.Π.Κ. D/E 
ΣΤΟΝ ΥΓΡΟ ΘΑΛΑΜΟ 

ΤΟΥ Α/Σ ΙΛΥΟΣ D,E 
ΠΡΩΤΟΒ. ΙΛΥΣ 
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B ΟΜΑ∆Α 

 

Β.1. 

 
 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΟΛΙΚΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ 
 
 
 

ΣΚΕ∆ΑΣΗΣ  
ΦΩΤΟΣ 

1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ /  
1 ΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ 

∆.Τ.Κ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ 

  Γ ΟΜΑ∆Α 

Γ.1. 

 ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ 

4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 
ME 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕ
ΝΟ ΜΕΤΑ∆ΟΤΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΠΑΧΥΝΣΗ 

ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ  ΙΛΥΟΣ 

ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧ. 
ΠΑΧΥΝΤΗ 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ 

Γ.2. 

 ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ 

1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ /  
ΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΠΑΧΥΝΣΗ 

ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΧΩΝΕΥΣΗΣ 

ΜΗΧ. 
ΠΑΧΥΜΕΝΗ 

ΙΛΥΣ 

 

 

Άρθρο 24ο  
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Κάθε ενδιαφερόµενος για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καλείται να αποδείξει τις τεχνικές ή/και 
επαγγελµατικές του ικανότητες στην εκτέλεση παρόµοιων προµηθειών, υποβάλλοντας τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά που αποτελούν στοιχεία αποδοχής της υποψηφιότητάς του στον εν λόγω διαγωνισµό: 
 
1. α) Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει κατάλογο µε τις κυριότερες παραδόσεις  κατά την 
προηγούµενη του έτους του διαγωνισµού τριετία, άλλων ή παρόµοιων οργάνων µε µνεία, για κάθε 
παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας 
παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, της ποσότητας και της αξίας των ειδών.  
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα για χρονικό διάστηµα µικρότερο της 
ως άνω καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγµατοποιήσει κατά 
το διάστηµα αυτό. 
 
 β) Ειδικότερα για τα συγκεκριµένα προσφερόµενα από τον προµηθευτή όργανα µέτρησης, θα 
υποβληθεί κατάλογος των εφαρµογών στις οποίες έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
ανεξάρτητα αν η παράδοση έγινε από τον υποψήφιο του παρόντος διαγωνισµού. Ο κατάλογος  
προτείνεται να έχει την παρακάτω µορφή : 
 
                 ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ή Β ή Γ 
 

Α/Α ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΄Η 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) 
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- Στην στήλη «ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ …» να δοθούν τα πλήρη στοιχεία των παραληπτών (τηλέφωνα, φαξ, 
διευθύνσεις κλπ) 
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- Ο ως άνω κατάλογος πρέπει να υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 
 
γ) Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται ο προσφέρων να έχει παραδώσει  από ένα τουλάχιστον ίδιο 
ή παρόµοιο είδος µε αυτό/ά της ΟΜΑ∆ΑΣ για την οποία καταθέτει προσφορά κατά την 
προηγούµενη τριετία.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, η ως άνω απαίτηση 
επιτρέπεται να πληρείται από ένα τουλάχιστον µέλος. 

Η ανωτέρω απαίτηση τεκµηριώνεται: 
- εάν ο παραλήπτης ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, µε πιστοποιητικά οριστικής παραλαβής τα οποία 

έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη 
παράδοση των υλικών και  

-εάν ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα, µε τα αντίστοιχα επίσηµα παραστατικά έγγραφα 
πώλησης ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε 
υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή. 

Τα πιστοποιητικά που τεκµηριώνουν την ανωτέρω απαίτηση θα συνοδεύονται σε περίπτωση 
εκτέλεσης των εργασιών στο εξωτερικό από επικυρωµένες επίσηµες µεταφράσεις στην Ελληνική 
γλώσσα. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση,  ότι έλαβε γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και των τοπικών 
συνθηκών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι αναλαµβάνει να διενεργήσει την 
δηµοπρατούµενη προµήθεια, σύµφωνα µε την παρούσα. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα προϊόντα 

νόµιµης κτήσης, πρόσφατης τεχνολογίας και επιπλέον δεν έχει σταµατήσει τη παραγωγή τους. Επίσης 

ότι διαθέτει πλήρη σειρά ανταλλακτικών των προσφερόµενων ειδών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και 

ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την αντικατάσταση των υλικών που θα αστοχήσουν στον τελικό έλεγχο. 

Στη δήλωση θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόµενου εξοπλισµού καθώς και 
ο τόπος εγκατάστασής του. 

Εάν διαπιστωθεί από την Επιτροπή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται.   

Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε 
την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
ή για λόγους διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου. 

Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά συνεπάγεται 
την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις.  

Εάν διαπιστωθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την 
προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται.  

 Εφόσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τον προσφερόµενο εξοπλισµό µερικά ή ολικά σε 
δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά είναι ενήµερος για την προσφορά των ειδών του 
και ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας στον αναφερόµενο στην προκήρυξη χρόνο, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα.  
 
4. Οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του συνόλου του προσφερόµενου εξοπλισµού. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί δεν 
δικαιούται για κανένα λόγο να παρεκκλίνει από τα στοιχεία πού υπέβαλε και να προβεί στην παράδοση 
υλικών άλλων χαρακτηριστικών (µε την επιφύλαξη των αναφερόµενων στο ανωτέρω σηµείο 3). 
      Όλα τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών.  
      Για όλα τα υλικά –εξοπλισµό πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία:    
  
     4.1. Πλήρη Τεχνικά Φυλλάδια και πλήρης Τεχνική Περιγραφή των προσφερόµενων ειδών και σε 

ηλεκτρονική µορφή όπως ενδεικτικά δίνονται παρακάτω   
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� ο κατασκευαστής, τύπος, υλικό κατασκευής  

� αναφορά στις εφαρµοζόµενες προδιαγραφές, κανονισµούς και πρότυπα 

� υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία 

� χαρακτηριστικά µεγέθη και οι διαστάσεις 
� εικονογραφηµένα έντυπα (prospectus). Επισηµαίνεται ότι όταν υπάρχει γενικό προσπεκτ θα 

πρέπει να σηµειώνεται σε αυτό ποια από τα περιεχόµενα υλικά είναι αυτά τα οποία 
προσφέρονται και αφορούν την προµήθεια. 

� Λειτουργικά στοιχεία και γενικότερα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο προσφέρων 
απαραίτητο για σαφή και πλήρη εικόνα του είδους που προσφέρει.  

 
      4.2 Περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης στην ΕΕΛΘ :    

� Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές συνδέσεις, τρόπος στήριξης των οργάνων µε αναφορά στα 
απαιτούµενα υλικά  

� Εξοπλισµός που απαιτείται για την εγκατάσταση των οργάνων, καθώς και όλα τα αναλώσιµα 
υλικά και γενικά οτιδήποτε παρόµοιο υλικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την εγκατάσταση, τις 
επιτόπιες δοκιµές και την θέση σε λειτουργία. 

� Περιγραφή διαδικασίας Start –Up 
� Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών και ηµερών που απαιτούνται 
�   Επίσης θα  αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης του  εξοπλισµού από την παραγγελία, ο χρόνος 

εγγύησης καλής λειτουργίας (τουλάχιστον για 24 µήνες από την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής 
λειτουργίας) 

 
5. Υπεύθυνη δήλωση (επί ποινής αποκλεισµού) ότι διαθέτουν στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσουν, στην 
περίπτωση ανάδειξής τους ως αναδόχων, άρτιο συνεργείο και ειδικευµένο προσωπικό για την παροχή 
των απαιτούµενων υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισµού για το χρόνο που απαιτείται στην παρούσα 
προκήρυξη 
 
6.Υπεύθυνη δήλωση για την άµεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβληµάτων, δωρεάν µέχρι και 24 
µήνες από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της δοκιµαστικής λειτουργίας.  
 
7. Αποδεικτικά Στοιχεία διασφάλισης ποιότητας : Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει απαραιτήτως να 
αποδείξουν ότι τηρούν ορισµένα πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας, µε την κατάθεση 
πιστοποιητικών ποιότητας κατά ISO 9001 : 2008 ή ισοδύναµο: α) του κατασκευαστή και β) του 
προµηθευτή, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος. 
Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι εν ισχύ και να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς 
πιστοποίησης. 
Τα προϊόντα θα φέρουν σήµανση CE. 
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα κατατεθεί και σε αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD). 

 
Άρθρο 25ο  
 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1.       Η συνολική τιµή προσφοράς περιλαµβάνει: 
 α)  Όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της σύµβασης που θα 
συναφθεί, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης –Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 β) Κάθε γενική δαπάνη, µη κατονοµαζόµενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση κάθε 
εργασίας.  
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2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών, αναφέρεται ότι περιλαµβάνονται περιοριστικά οι κατωτέρω 

δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο: 

    α) ∆απάνες για την εκτέλεση της προµήθειας, σύµφωνα µε το σύνολο των χορηγούµενων στοιχείων 
και σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας ∆ιακήρυξης. Στην τιµή αυτή 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για την προµήθεια, τεχνική υποστήριξη που θα 
απαιτηθεί για την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, δοκιµών του συνολικού εγκατεστηµένου 
εξοπλισµού και δοκιµαστική λειτουργία του.  

     Επίσης δαπάνες που τυχόν θα προκύψουν κατά την περίοδο της εγγυηµένης καλής λειτουργίας 
(24µηνο). 

  β) ∆απάνες για µισθούς και ηµεροµίσθια του προσωπικού µε τις νόµιµες προσαυξήσεις & 
επιβαρύνσεις για τις εισφορές  του εργοδότη, δώρα, έκτακτες αµοιβές, οδοιπορικά, µετακίνηση 
προσωπικού κλπ. για το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί. Περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για απασχόληση, µετακίνηση και διαµονή εξωτερικών συνεργατών ή συµβούλων του 
αναδόχου 

     γ) ∆απάνες προµήθειας, µεταφοράς επιτόπου των εγκαταστάσεων της ΕΕΛΘ  
     δ) ∆απάνες για κάθε είδους τέλη, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, µεταφορά, εισφορές, κρατήσεις 

υπέρ ∆ηµοσίου ή τρίτων όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση 
καταβολής τους, όπως επίσης και δαπάνες εφαρµογής σχεδίων, καταµετρήσεων, δοκιµών κλπ. 

      ε) ∆απάνες ασφαλίσεως και αποζηµιώσεως για ατυχήµατα από ευθύνη του αναδόχου που θα 
προκληθούν στο προσωπικό του, στον κύριο των εγκαταστάσεων ή σε τρίτους που εµπλέκονται ή µη 
µε την εκτέλεση της σύµβασης.  

     στ) ∆απάνες για τη λήψη όλων των  απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση 
των εργασιών, για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του αναδόχου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. ∆απάνες προµήθειας και χορήγησης στο εργατικό προσωπικό του αναδόχου, όλων των 
απαιτούµενων κατά περίπτωση εργασίας ατοµικών και οµαδικών εφοδίων προστασίας και 
εργαλείων για ασφαλή εργασία. 

     ζ) ∆απάνες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εκπαιδεύει 
προσωπικό της  ΕΥΑΘ ΑΕ για να αποκτήσει την εµπειρία και ικανότητα στη λειτουργία και 
συντήρηση του νέου εξοπλισµού που θα τοποθετηθεί στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. 

     η) ∆απάνες για τη σύνταξη όλων των τεχνικοοικονοµικών εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται 
ή τυχόν απαιτηθούν από την επίβλεψη (και σε επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή µε αναγνωρισµένα 
προγράµµατα της αγοράς).  

 

Άρθρο 26ο  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην προµήθεια, µεταφορά, τεχνική υποστήριξη εγκατάστασης, θέση 
σε αποδοτική λειτουργία (start up/commissioning), καθώς και δοκιµαστική λειτουργία τριών µηνών 
του εξοπλισµού που περιγράφεται στο άρθρο 23 και σύµφωνα µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.  
   
Γενικά για τα υλικά 

Όλα τα όργανα και ο συναφής εξοπλισµός θα πρέπει να είναι βιοµηχανικά προϊόντα προερχόµενα 
από κατασκευαστές πιστοποιηµένους κατά ISO 9001, µε αποδεδειγµένη καλή και αξιόπιστη λειτουργία 
σε παρόµοια έργα. 

Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από δόκιµα υλικά, ανθεκτικής κατασκευής, 
αξιόπιστα, ενιαίου τύπου και µελετηµένα έτσι ώστε να διευκολύνεται η συντήρηση και η επισκευή. 

Τα γυαλιά όλων των ενδεικτικών οργάνων πρέπει να είναι τύπου µατ, µη ανακλαστικά. Τα όργανα θα 
έχουν αναλογική έξοδο 0/4…20mA, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά και θα πρέπει να είναι 
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κατάλληλα για µετρήσεις του ρευστού µέσου για το οποίο που προορίζονται και για όλο το εύρος 
θερµοκρασιών του.  

Τα γενικά χαρακτηριστικά των οργάνων αυτών θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 

� Ονοµαστική τάση λειτουργίας ανάλογα µε τις προδιαγραφές ( π.χ. 12 ή 24V DC ή 230 V AC). 

� Τα όργανα θα φέρουν υποχρεωτικά τη σήµανση “CE“ σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο 
πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήµανση “CE”. 

� Τα όργανα µετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 0410 και τα 
πρότυπα IEC 51 και IEC 521. 

� Η τάση δοκιµής για την αντοχή των οργάνων µετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την 
αντίστοιχη περιοχή µέτρησης σε σχέση µε την απαιτούµενη κλάση ακρίβειας. 

� Η κλάση ακριβείας θα αναφέρεται για την θερµοκρασία +20°C . 

� Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης, εκτός αν 
απαιτείται αυστηρότερη προδιαγραφή. 

� Η στήριξη των οθονών των οργάνων στους πίνακες θα εξασφαλίζει εύκολη ανάγνωση. Κατά 
συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από το διαµορφωµένο δάπεδο δε θα είναι µικρότερο από 600 
mm και µεγαλύτερο από 1.600 mm. 

� Τα όργανα που προγραµµατίζονται θα πρέπει να έχουν δυνατότητα διασύνδεσης µε φορητό 
υπολογιστή για τον προγραµµατισµό και να διαθέτουν υποδοχή και τα αναγκαία εξαρτήµατα για 
την διασύνδεση αυτή. Επίσης θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο λογισµικό για να είναι 
δυνατός ο προγραµµατισµός από την Υπηρεσία. 

� Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες στην τροφοδοσία και 
αντικεραυνική προστασία (απαγωγούς υπερτάσεων). 

� Όπου απαιτείται τα όργανα θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου (CENELEC EEx), ενώ στις περιοχές 

µε όξινο περιβάλλον, οι αισθητήρες θα είναι κατασκευασµένοι για ανάλογες συνθήκες (βάσει 

πιστοποιητικού από την εταιρεία κατασκευής). 

� Οι αισθητήρες σε περιοχές που υπάρχει πιθανότητα πληµµύρας θα πληρούν την κλάση 

προστασίας ΙΡ68. 

 
 

Α΄  ΟΜΑ∆Α 
Α.1.   Μέτρηση διαφοράς στάθµης µε υπερήχους, πέντε (5) τεµάχια 
Το σύστηµα µέτρησης διαφορικής στάθµης µε υπερήχους θα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς 
αισθητήρες (ανάντη και κατάντη της µονάδας υπό µέτρηση) και ξεχωριστό ενισχυτή/µεταδότη. Ο 
µετρητής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� εµβέλεια τεσσάρων (4) µέτρων τουλάχιστον και ελάχιστη απόσταση αναγνώρισης το µέγιστο 0,5 
µέτρο 

� ψηφιακή ένδειξη της στάθµης στον µεταδότη 

� σήµα εξόδου 0/4...20mΑ ανάλογη της διαφοράς στάθµης 

� επαφή εξόδου που θα ενεργοποιείται σε παραµετροποιήσιµη διαφορά στάθµης 

� ακρίβεια σήµατος   +/- 1% 

� αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήµατος και παροχή σήµατος σε περίπτωση βλάβης 

� τάση τροφοδοσίας 230 V / 50Hz 
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Τα όργανα θα καλύπτουν τα European EMC Standards EN 50 081-1 for interference emission και EN 50 
082-2 for interference immunity. 
 
Α.2.   Μέτρηση στάθµης µε υπερήχους µε αποµακρυσµένο µεταδότη οχτώ (8) τεµάχια 
Το σύστηµα µέτρησης στάθµης µε υπερήχους θα αποτελείται από ξεχωριστό αισθητήριο και ξεχωριστό 
ενισχυτή/µεταδότη. Ο µετρητής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� εµβέλεια έξι (6) µέτρων και ελάχιστη απόσταση αναγνώρισης  µέγιστο 0,5 µέτρο 
� ψηφιακή ένδειξη της στάθµης στον µεταδότη 
� σήµα εξόδου 0/4...20mΑ ανάλογη της στάθµης 
� ακρίβεια σήµατος   +/- 1% 
� αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήµατος και παροχή σήµατος σε περίπτωση βλάβης 
� τάση τροφοδοσίας 230 V / 50Hz 

Ο µετρητής θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και να αποθηκεύει το ακουστικού αποτύπωµα κενής 
δεξαµενής µε τη βοήθεια του οποίου θα είναι δυνατή η αγνόηση παρεµβολών που δηµιουργούνται από 
σταθερά εµπόδια εντός των δεξαµενών. 
Τα όργανα θα καλύπτουν τα European EMC Standards EN 50 081-1 for interference emission και EN 50 
082-2 for interference immunity. 
 
Α.3.   Μετρητής στάθµης πρωτοβάθµιας ιλύος µε υδροστατική πίεση τεµάχιο ένα (1) 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη συγκεκριµένη χρήση σε πρωτοβάθµια ιλύς. 
Το όργανο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
� Εύρος µέτρησης τουλάχιστον έξι (6) µέτρα. 
� ακρίβεια µέτρησης  0,5% της πλήρους κλίµακας µέτρησης. 
� σώµα αισθητηρίου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. 
� περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας –5 °C ως +50 °C 
� αναλογικό σήµα εξόδου 0/4...20mA ανάλογο προς την µετρούµενη στάθµη. 
� τάση τροφοδοσίας 24 VDC  
 
Ο µετρητής θα έχει ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα σύµφωνα µε το EN/IEC 61326. 

 

Β΄ ΟΜΑ∆Α 
Β.1.  Μετρητής στερεών σε καταθλιπτικό αγωγό περίσσειας, τεµάχιο ένα (1)  

Το όργανο µέτρησης στερεών θα είναι οπτικού τύπου και θα αποτελείται από αισθητήριο και 
ενισχυτή/µεταδότη. 

 Μέσω της διάθλασης και απορρόφησης που προκαλούν τα διαλυµένα στερεά σε παλµούς φωτός θα 
εξάγεται η αναλογία στερεών. Το αισθητήριο δεν πρέπει να έχει κινούµενα µέρη και πρέπει να είναι 
κατασκευασµένο από κατάλληλα υλικά για τις υφιστάµενες συνθήκες εργασίας, µε προστασία ΙΡ 68. Η 
ακρίβεια µέτρησης θα είναι τουλάχιστον ±1% για θερµοκρασία ρευστού µέχρι 50ΟC / 3bar. 

Ο µετατροπέας – ενισχυτής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� ψηφιακή ένδειξη της µέτρησης σε NTU και mg/l (µέτρηση στερεών)  
� δυνατότητα επιλογής εύρους µέτρησης µε κοµβίον επιλογής περιοχής µέτρησης 
� αναλογικό σήµα εξόδου 0/4...20mA 
� αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας και παροχή σήµατος σε περίπτωση βλάβης 
� δύο ρελέ ορίων (min/max) σε τιµές που θα εισάγονται επί τόπου 
� δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των settings, σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος 
� σύστηµα αυτορρύθµισης και απόρριψης εξωτερικού φωτισµού µε χρήση φωτοτρανζίστορ 

αναφοράς 
� τάση λειτουργίας 230 V / 50Hz 
� προστασία ΙΡ 65 για τον µεταδότη και ΙΡ 68 για τον αισθητήρα 
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Γ΄ ΟΜΑ∆Α 
Γ.1.  Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου DN150, τέσσερα (4) τεµάχια 

Ο µετρητής παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου δεν θα παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στη ροή του 
υγρού (µηδενική πτώση πιέσεως), δεν θα έχει κινούµενα µέρη, θα είναι κατάλληλος για µετρήσεις σε 
διαβρωτικά υγρά και υγρά µε αιωρήµατα ανάλογα µε το µετρούµενο υγρό. Η µέτρηση πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη από τις µεταβολές πυκνότητας, ιξώδους, πιέσεως και θερµοκρασίας µε δυνατότητα µέτρησης 
και κατά τις δύο κατευθύνσεις. 

Η επένδυση των αισθητηρίων θα είναι ενδεικτικά από σκληρό καουτσούκ ή νεοπρένιο και τα 
ηλεκτρόδια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 µε προστασία ΙΡ 67. Το αισθητήριο θα έχει σύνδεση µε 
φλάντζα κατά DIN και στη περίπτωση που η διάµετρος είναι µικρότερη της αντίστοιχης σωλήνωσης, 
πρέπει να συνοδεύεται µε τεµάχια συστολής – διαστολής µε µέγιστη συνολική κλίση 8° από το 
οριζόντιο. 

Στην περίπτωση µη αγώγιµου παρεµβύσµατος ή οργάνου, θα συνδέεται αγωγός συνέχειας γείωσης 
µεταξύ των φλαντζών διατοµής 6 mm2. 

Ο µετατροπέας/ενισχυτής θα βρίσκεται στο σώµα του οργάνου και θα έχει προστασία ΙΡ 67. Η 
περιοχή µέτρησης θα είναι από 10% έως 125% της ονοµαστικής παροχής. 

 
Ο µετατροπέας θα διαθέτει: 

� πληκτρολόγιο προγραµµατισµού και οθόνη για την ένδειξη της στιγµιαίας ένδειξης (m3/h), της 
αθροιστικής παροχής και των σφαλµάτων κατά την λειτουργία του οργάνου  την δυνατότητα 
ασφαλούς αποθήκευσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του µετρητή παροχής σε περίπτωση 
διακοπής ρεύµατος 

� σήµα εξόδου 0/4…20mA ανάλογο της στιγµιαίας παροχής 
� ακρίβεια µέτρησης ±0,25% της πραγµατικής µέτρησης παροχής 
� σήµα παλµών που θα αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση της παροχής (παραµετροποίηση µετά από 

ενηµέρωση και σύµφωνη γνώµη της ΕΥΑΘ ΑΕ) 
� ένδειξη για την σήµανση της κατάστασης του αγωγού όταν αυτός είναι άδειος 
� σήµα σφάλµατος οργάνου 
� τροφοδοσία 230 V / 50Hz 

Η εγκατάσταση του οργάνου θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και θα είναι 
τέτοια ώστε να µην επηρεάζεται η ακρίβεια της µέτρησης και η συµπεριφορά του από παρακείµενους 
αγωγούς ηλεκτρικού ρεύµατος (µέση ή χαµηλή τάση), τηλεφωνικά καλώδια και άλλους υπάρχοντες 
αγωγούς νερού, µε βάση τις προδιαγραφές ΕΝ 50081-1, ΕΝ50082-2 που αφορούν στην 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. 
 
Γ.2.  Μετρητής παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου DN 150, ένα (1) τεµάχιο 

Ο µετρητής παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου δεν θα παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στη ροή του 
υγρού (µηδενική πτώση πιέσεως), δεν θα έχει κινούµενα µέρη, θα είναι κατάλληλος για µετρήσεις σε 
διαβρωτικά υγρά και υγρά µε αιωρήµατα ανάλογα µε το µετρούµενο υγρό. Η µέτρηση πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη από τις µεταβολές πυκνότητας, ιξώδους, πιέσεως και θερµοκρασίας µε δυνατότητα µέτρησης 
και κατά τις δύο κατευθύνσεις. 

Η επένδυση των αισθητηρίων θα είναι ενδεικτικά από σκληρό καουτσούκ ή νεοπρένιο και τα 
ηλεκτρόδια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 µε προστασία ΙΡ 67. Το αισθητήριο θα έχει σύνδεση µε 
φλάντζα κατά DIN και στη περίπτωση που η διάµετρος είναι µικρότερη της αντίστοιχης σωλήνωσης, 
πρέπει να συνοδεύεται µε τεµάχια συστολής – διαστολής µε µέγιστη συνολική κλίση 8° από το 
οριζόντιο. 

Στην περίπτωση µη αγώγιµου παρεµβύσµατος ή οργάνου, θα συνδέεται αγωγός συνέχειας γείωσης 
µεταξύ των φλαντζών διατοµής 6 mm2. 
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Ο µετατροπέας/ενισχυτής θα βρίσκεται σε αποµακρυσµένη θέση από το σώµα του οργάνου και θα 
έχει προστασία ΙΡ 67. Η περιοχή µέτρησης θα είναι από 10% έως 125% της ονοµαστικής παροχής. 

Ο µετατροπέας θα διαθέτει: 

� πληκτρολόγιο προγραµµατισµού και οθόνη για την ένδειξη της στιγµιαίας ένδειξης (m3/h), της 
αθροιστικής παροχής και των σφαλµάτων κατά την λειτουργία του οργάνου  την δυνατότητα 
ασφαλούς αποθήκευσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του µετρητή παροχής σε περίπτωση 
διακοπής ρεύµατος 

� σήµα εξόδου 0/4…20mA ανάλογο της στιγµιαίας παροχής 

� ακρίβεια µέτρησης ±0,25% της πραγµατικής µέτρησης παροχής 

� σήµα παλµών που θα αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση της παροχής (παραµετροποίηση µετά από 
ενηµέρωση και σύµφωνη γνώµη της ΕΥΑΘ ΑΕ) 

� ένδειξη για την σήµανση της κατάστασης του αγωγού, όταν αυτός είναι άδειος 

� σήµα σφάλµατος οργάνου 

� τροφοδοσία 230 V / 50Hz 

Η εγκατάσταση του οργάνου θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και θα είναι 
τέτοια ώστε να µην επηρεάζεται η ακρίβεια της µέτρησης και η συµπεριφορά του από παρακείµενους 
αγωγούς ηλεκτρικού ρεύµατος (µέση ή χαµηλή τάση), τηλεφωνικά καλώδια και άλλους υπάρχοντες 
αγωγούς νερού, µε βάση τις προδιαγραφές ΕΝ 50081-1, ΕΝ50082-2 που αφορούν στην 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. 
 
Άρθρο 27ο  
 

1 . Μεταφορά  και Παράδοση εξοπλισµού 
 

Περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου κάθε σχετική δαπάνη για τη µεταφορά και 
παράδοση του εξοπλισµού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης  (Σίνδος). Ο 
ανάδοχος θα προβλέψει ώστε όλος ο εξοπλισµός να παραδοθεί  σε άριστη κατάσταση σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

Όλα τα µέρη του εξοπλισµού, που µπορεί να υποστούν φθορά ή ζηµιές λόγω σκόνης, θα είναι 
τελείως κλειστού τύπου µε προστατευτικό περίβληµα. 

Ο εξοπλισµός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο εργοτάξιο, θα 
πρέπει να έχει επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζηµιών, που µπορεί να 
προκύψουν κατά την µεταφορά, την αποθήκευση και την ανέγερση του. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να προµηθεύσει όλα τα 
απαραίτητα µέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας κτλ.) και να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, έτσι ώστε ο 
εξοπλισµός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζηµιές. 

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να µπορέσει να αντέξει σε τυχόν 
κακοµεταχειρίσεις κατά την µεταφορά λαµβάνοντας υπόψη και τις πιθανές καθυστερήσεις και να είναι 
κατάλληλη για αποθήκευση. Όλα τα αντικείµενα θα µαρκάρονται καθαρά, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται 
στον κατάλογο συσκευασίας, που θα βρίσκεται µέσα σε αδιάβροχο φάκελο.  

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την εργασία για την 
οποία προορίζονται, καινούργια και πρώτης εµπορικής ποιότητας, συµβατά µεταξύ τους, χωρίς 
ελαττώµατα και επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται, µε την παράδοση του εξοπλισµού, να παραδώσει κατάσταση στην 
οποία θα αναγράφεται ο κατασκευαστής και ο σειριακός αριθµός του κάθε συστήµατος. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την επιτροπή παραλαβής της ΕΥΑΘ ΑΕ, για την 
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
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Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών µπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής 

και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών. 

 
2. Εγκατάσταση  εξοπλισµού 
 

Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει από τον λειτουργό της ΕΕΛΘ και σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισµού που θα δοθούν από τον προµηθευτή.  

Για το λόγο αυτό τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την παράδοση του εξοπλισµού στην ΕΕΛΘ  θα πρέπει 
να έχουν παραδοθεί στην ΕΥΑΘ ΑΕ οι λεπτοµερείς οδηγίες εγκατάστασης (installation manual) του 
κατασκευαστή του εξοπλισµού, µε διαγράµµατα και εικονογραφήσεις για την συναρµολόγηση και 
αποσυναρµολόγηση όλου το επιµέρους εξοπλισµού όπως δίνονται από τον κατασκευαστή. 

Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα ή στην Αγγλική εάν ο εξοπλισµός 
εισάγεται στην Ελλάδα. 
 
3. Εκτέλεση εργασιών 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης θα υπάρχει πλήρης συνεργασία µε τον λειτουργό 
της ΕΕΛΘ, έτσι ώστε αντιµετωπιστούν τυχόν θέµατα που θα ανακύψουν.  

Στη περίπτωση που θα απαιτηθεί επιτόπου παρουσία  του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου, οι 
δαπάνες κινήσεως, διαµονής κλπ. βαρύνουν αποκλειστικώς τον προµηθευτή.                                   

Περιλαµβάνονται επίσης στις δαπάνες και υποχρεώσεις του προµηθευτή η εκπαίδευση του 
προσωπικού του λειτουργού της ΕΕΛΘ και της ΕΥΑΘ ΑΕ σε χειρισµούς του νέου εξοπλισµού. 
4. Θέση σε αποδοτική λειτουργία 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης θα ξεκινήσει η διαδικασία «θέσης σε αποδοτική 
λειτουργία» και στη συνέχεια θα επακολουθήσει η «δοκιµαστική λειτουργία». Η διάρκεια της 
«δοκιµαστικής λειτουργίας» αρχίζει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας «θέσης σε αποδοτική 
λειτουργία».  

Ο Προµηθευτής οφείλει µε προειδοποίηση µίας εβδοµάδας να ανακοινώσει στην ΕΥΑΘ ΑΕ για τις 
δοκιµές των οργάνων, που πρόκειται να προβεί για να παραστεί η ίδια εάν το επιθυµεί. 

Η θέση σε αποδοτική λειτουργία θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής στάδια: 
Επί τόπου του έργου θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω έλεγχοι και 

δοκιµές και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών µε ευθύνη του Αναδόχου: 
� Γενικός οπτικός έλεγχος των οργάνων (τοποθετηµένων εντός ή εκτός πινάκων). 
� Έλεγχος σωστής τοποθέτησης των οργάνων και σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων σ’αυτά. 

� Έλεγχος σωστής συνεργασίας των παρεχοµένων σηµάτων από τα όργανα µε το PLC, 

 και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισµού 
 
Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και 

συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγµατοποιεί κάθε ρύθµιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί 
αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως 
ώστε το σύνολο του εξοπλισµού να µπορεί να ανταποκριθεί στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την ως ανωτέρω διαδικασία.  
 
5.  Μητρώο Έργου 

Μετά την  ολοκλήρωση της διαδικασίας «θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παραδώσει στην ΕΥΑΘ ΑΕ  

-Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης µε οδηγίες για τη ρύθµιση, λειτουργία, συντήρηση και 
επισκευή κάθε επιµέρους εξοπλισµού. Θα πρέπει να περιλαµβάνονται χωριστά οι εργασίες και οι 
έλεγχοι, που θα γίνονται καθηµερινά, εβδοµαδιαία, µηνιαία κτλ, καθώς επίσης και οι έκτακτοι έλεγχοι 
και εργασίες, που θα πρέπει να γίνονται µετά την συµπλήρωση ορισµένων ωρών λειτουργίας. Το 
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εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται και µε όλα τα έντυπα που πρέπει να συµπληρώνονται για τον έλεγχο 
της λειτουργίας του εξοπλισµού.  

-Οδηγίες αντιµετώπισης προβληµάτων που µπορεί να παρουσιαστούν στη λειτουργία του 
εξοπλισµού  και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την αντιµετώπιση κάθε ανωµαλίας, όπως 
δίνονται από τον κατασκευαστή ( Φυλλάδιο λειτουργίας και ανίχνευσης βλαβών στην Ελληνική 
γλώσσα). 

-Σχέδια εξοπλισµού (µηχανολογικά, ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά σχέδια σύνδεσης) 

-Πιστοποιητικά δοκιµών, Εργοστασιακές δοκιµές, ρυθµίσεις και έλεγχοι του εξοπλισµού όπου 
προβλέπονται από τη διαδικασία παραγωγής του κατασκευαστή. Φυλλάδιο όλων των ρυθµίσεων που 
έγιναν στα όργανα µε επεξηγήσεις σχετικά µε τι αναφέρεται η ρύθµιση.  

-Κατάσταση κρίσιµων ανταλλακτικών και αναλώσιµων (κωδικοποιηµένη λίστα)  σε ετήσια βάση, 
καθώς επίσης και τυχόν απαιτήσεις σε µακροπρόθεσµες επισκευές  
  
Άρθρο 28ο  
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
1. Μετά τη λήξη της τρίµηνης δοκιµαστικής λειτουργίας σύµβασης και εντός διαστήµατος ενός (1) µήνα, 
θα συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο.  
2. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές οριστικής παραλαβής έχουν σκοπό να διαπιστωθεί στην πράξη η ορθή 
λειτουργία και η καλή κατάσταση του τεχνικού εξοπλισµού που εγκαταστάθηκε. 
3. Αν κατά τους ελέγχους και τις δοκιµές οριστικής παραλαβής, διαπιστωθεί ότι ορισµένα στοιχεία δεν 
λειτουργούν καλώς, εξ’ αιτίας κακής ποιότητας υλικών, τότε ο Προµηθευτής υποχρεούται σε 
αντικατάσταση παντός πληµµελώς λειτουργούντος εξαρτήµατος ή και αποκατάσταση της οµαλής 
λειτουργίας τους. 
4. Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων, αποδίδεται 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης αφού προηγουµένως κατατεθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας του παρακάτω 
άρθρου.  
 
Άρθρο 29ο  
 

Εγγυητική Ευθύνη-Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Ο Προµηθευτής εγγυάται προς την ΕΥΑΘ ΑΕ ότι η σύµβαση θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους και 
προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης-Συγγραφής Υποχρεώσεων, ότι τα υπό προµήθεια προϊόντα 
θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται σε αυτή, θα στερούνται 
οποιονδήποτε ελαττωµάτων (οφειλόµενων ενδεικτικά σε ελλειπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, 
ελαττωµατικά υλικά), και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και 
ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην προκήρυξη. 
Για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 24 µηνών από την οριστική παραλαβή που καλείται «περίοδος 
εγγύησης καλής λειτουργίας» ή εν συντοµία «περίοδος εγγύησης» , ο Προµηθευτής εγγυάται ότι θα 
παρέχει υπηρεσίες συντήρησης χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής παραλαβής δεν συµπεριλαµβάνεται 
στην περίοδο εγγύησης. 
Συγκεκριµένα: 

• Ο προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των συστηµάτων έναντι 
κατασκευαστικής αβλεψίας.  

• Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα περιλαµβάνει την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση 
οποιουδήποτε  εξαρτήµατος των συστηµάτων για όλο το διάστηµα της εγγύησης. Το κόστος 
εργασίας και υλικών βαρύνουν τον προµηθευτή. Εάν κάποιο εξάρτηµα δεν περιλαµβάνεται στην 
εγγύηση να αναφερθεί σε υπεύθυνη δήλωση καθώς και οι λόγοι για τους οποίους δεν δίνεται 
για αυτό η σχετική εγγύηση.  

• Το υπό επιδιόρθωση ή αντικατάσταση εξάρτηµα να συνοδεύεται και από αντίστοιχη εγγύηση.  
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• Ανταπόκριση του προµηθευτή σε περίπτωση βλάβης εντός 48 ωρών από την στιγµή της 
αγγελίας της βλάβης στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας.    

• Εάν η µονάδα δεν επισκευάζεται θα αντικαθίσταται µε καινούρια ιδίων προδιαγραφών. 

• Όταν η επισκευή δεν γίνεται επιτόπου στην ΕΕΛΘ, η παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνεται από 
τον τόπο βλάβης από τον ίδιο τον προµηθευτή και τα έξοδα µετακινήσεων και αποστολής 
εξοπλισµού για αποκατάσταση βλάβης επιβαρύνουν αυτόν. 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ πληροφορεί τον Προµηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώµατος µόλις 
αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Προµηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, η ΕΥΑΘ 
ΑΕ µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον και σε βάρος του 
Αναδόχου. 

Για την καλή λειτουργία των προµηθευόµενων και εγκαθιστάµενων ειδών κατά το χρονικό διάστηµα 
της δωρεάν συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης) η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 24 
µήνες, ο Προµηθευτής υποχρεούται, µετά την οριστική παραλαβή τους να καταθέσει εγγύηση, το ύψος 
της οποίας θα ανέρχεται στο 5% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από 
τη συµβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) µήνες. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν ανταποκριθεί στο αίτηµα της ΕΥΑΘ ΑΕ και µέσα στα χρονικά 
περιθώρια που καθορίζονται για την αλλαγή ή επισκευή του είδους, θα εκπίπτει στο σύνολό της η 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας (ανεξάρτητα από το είδος που παρουσίασε πρόβληµα).  

Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται σύµφωνα µε τους γενικούς όρους των εγγυήσεων της παρούσας. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.  
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