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Mαρούσι, 03-02-2017
Αρ. Πρ. : 6/632
Aρ.Διακ.: 229

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (285m&264m) ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 45kw ΕΚΑΣΤΗ
ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »
To κρατικό N.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά
με βάση την τιμή, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την επισκευή
δύο γεωτρήσεων και αντιστοίχου αντλητικού συγκροτήματος στις εγκαταστάσεις του
Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 59.000,00€, πλέον
ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου του 2017, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:30, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας, με σφραγισμένες προσφορές, στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού Ο.Α.Κ.Α., Λ. Κηφισίας 37,
Μαρούσι. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α.,
καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017
και ώρα 14:30.
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία ΔΕΝ θα γίνουν
δεκτές δε θα πρωτοκολληθούν και θα παραδίδονται –επιστρέφονται άμεσα στον
προσκομίζοντα , ως εκπρόθεσμες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη ηλεκτρονικά
(www.oaka.com.gr). Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο 210-6834569.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α
«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

1

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
Αθηνών «Σπύρος Λούης» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής , Λ. Κηφισίας 37 και
εκπροσωπείται νόμιμα , έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν :
1.1 Τα

άρθρα 12-21 του ιδρυτικού Νόμου 1646/86, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τους ν. 2432/1996, 3263/2004, 3342/2005 και 4049/2012.
1.2 Του Ν. 2286/95 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α΄1-2-1995).
1.3 Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α΄/7-11-1995) « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4 Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/30-9-2010) περί Δικαστικής προστασίας, κατά
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία 89/665/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007(L335), εφόσον ο προϋπολογισμός
ξεπερνά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το κοινοτικό όριο.
1.5 Του Ν. 3310/2005(Α΄30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή και καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3414/2005(α΄279).
1.6 Του ΠΔ 151/1998( ΦΕΚ 116/τ. Α /1998) « Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και
εντολής πληρωμής των δαπανών του δημοσίου».
1.7 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν.4210/13(ΦΕΚ
254Α/21-11-2013).
1.8 Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3801(ΦΕΚ 163Α/4-9-2009) « Πληρωμή
δαπάνης δημοσίευσης ».
1.9 Του ΠΔ 113/2010( ΦΕΚ 194/τ. Α/22-11-2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
1.10 Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ. Α/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
παρ.1 του Ν.4038/2012( ΦΕΚ14/τ.Α/2012) « Επιβολή και απόδοση κράτησης
0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
1.11 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) « Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»και την τροποποίηση αυτού με το
Ν.4205/13(αριθμ.9 παρ.4β)
1.12 Του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ242/Α/6-11-2013) « Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και
άλλες διατάξεις», (αριθμ. 9παρ. 4β).
1.13 Του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),όπως ισχύει σήμερα.
1.14 Του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125 ΑΛ/7/7/2016)

1.15.

Την 43 η/25-11-2016 Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α., κατά την οποία
αποφασίστηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου για την επισκευή δύο γεωτρήσεων (285m&264m) με τα αντίστοιχα
αντλητικά συγκροτήματα 45kw έκαστο, στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.
«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

1.16.

Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με αριθμό 16REQ005507583/0512-2016
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό με κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή
αναδόχου για την επισκευή δύο γεωτρήσεων 285mκαι 264mμε αντίστοιχα
αντλητικά συγκροτήματα 45kw έκαστο, στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α, ύψους
59.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ/νσης
Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α., οδός Λ. Κηφισίας, αριθ. 37 ενώπιον της επιτροπής
Διενέργειας, με σφραγισμένες προσφορές, στις 17 Φεβρουαρίου του 2017, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:30.
Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες
και ώρες στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου
2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία ΔΕΝ
θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται
παρ’ αυτά στον προσκομίζοντα, ως εκπρόθεσμες.
Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει κατά την κρίση
του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά
υποψηφίου που αποδεικνύεται αναξιόπιστη.
Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, σε οποιοδήποτε
στάδιο προσφορά που κρίνεται οικονομικά ασύμφορη.
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
(Η μη ικανοποίηση των οποίων καθιστά απαράδεκτη μία προσφορά και την
αποκλείειαπό οποιαδήποτε αξιολόγηση)

Α.1.1 Γενικά
Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ο ί
για τους προσφέροντες. Εξαιρούνται μόνον τα σημεία όπου ρητά αναφέρεται το
αντίθετο (π.χ. επιθυμητό κ.λ.π.). Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης θα απορρίπτονται, εκτός
εάν οι αποκλίσεις αυτές κριθούν επουσιώδεις από τα όργανα του Ο.Α.Κ.Α.
 «Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ
αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο
διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του
υποψηφίου των όρων της παρούσας.
 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το
διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά
υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους,
με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους.
 Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων
Προσφοράς κλπ.
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων,
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους
υποψηφίους.
 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση
προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν
στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται
από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο
διαγωνισμός.
 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές .
 H αρμόδια επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της
να ζητήσει από τον συμμετέχοντα-προσφέροντα επεξηγήσεις και διευκρινίσεις
επί του περιεχομένου των προσφορών (οικονομικών, τεχνικών, συγγραφής
υποχρεώσεων κ.λ.π.), αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσει σε
περαιτέρω αξιολόγησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες
διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν αντιπροσφορά.
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους
πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται
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στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και
εμπειρία.
Α.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η επισκευή 2 γεωτρήσεων με το αντίστοιχο
αντλητικό τους συγκρότημα, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

–

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΙ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
Α. Δεν γίνονται δεκτοί:


Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 73
και 74 του Ν.4412/16 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»




Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις
τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή
των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας
εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.

2.2 Προσόντα και Δικαιολογητικά
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ στην οποία να δηλώνεται , ότι δεν υπάρχει εις
βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους
(ν.4412/2016,άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού -άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της
Οδηγίας
2014/24/ΕΕ):
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
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/ΔΕΥ 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),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 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.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
α) ο συμμετέχων δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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
β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος κατά την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς
του
Αν 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.
3.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/:
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α) ότι, τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν 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 επιχειρηματικέςτου
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού,
δ) δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου
24 του ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) δεν έχει καταλογιστεί σε αυτόν στρέβλωση του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) δεν 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) 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, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει ταδικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,
η) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο Επιμελητήριο και ότι η
ιδιότητα του μέλους έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν την ημερομηνία
του διαγωνισμού.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των συνθηκών εργασίας στο Ο.Α.Κ.Α., τους
διαφορετικούς τύπους και τις ιδιαιτερότητες των υπό επισκευή γεωτρήσεων και ότι
έχει την δυνατότητα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες επισκευή χωρίς άλλη
απαίτηση μεσολάβησης από το Ο.Α.Κ.Α. στις κατασκευάστριες-προμηθεύτριες
εταιρίες, καθώς και των όρων που διέπουν τον διαγωνισμό και ότι αποδέχονται ρητά
και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο θα
είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού
(1.180,00€)
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Ο.Α.Κ.Α
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έχει το δικαίωμα να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1, 2
και 3.
Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (1 έως 7),
απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 3ο: YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Τρόπος Σύνταξης
Οι προσφορές πρέπει:
α) Να έχουν συνταχτεί υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
β) Να έχουν συνταχτεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρουν την
υπογραφή του υπεύθυνου της «εταιρείας».
γ) Να είναι μηχανογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ.,
θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από
τον υπεύθυνο της εταιρείας. Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις
διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από
την αποσφράγιση των προσφορών.
δ) Αν οι προσφορές περιλαμβάνουν επιφυλάξεις των όρων της διακήρυξης, μπορεί
αυτό κατά την κρίση της επιτροπής του Διαγωνισμού να αποτελέσει στοιχείο
αποκλεισμού της εταιρείας. Αποκλίσεις όμως από τους υποχρεωτικούς όρους της
διακήρυξης, αποτελούν στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.
ε) Προσφορά που είναι «αόριστη» και «ανεπίδεκτη εκτίμησης» ή «υπό αίρεση»
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας,
για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, επιτροπής του Ο.Α.Κ.Α.
στ) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της αρμόδιας, για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις
κρίνονται επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.
ζ) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών
προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, θα είναι
οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.
3.2 Τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. την ημέρα και ώρα που αναφέρει η διακήρυξη. Οι
προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται κλειστές σφραγισμένες μέσα
σε φάκελο.
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2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν μέχρι την
προθεσμία που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.
3. Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
έχει χωριστεί σε δύο μέρη (με κατάλληλες ενδείξεις):
α) Το πρώτο μέρος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά (από 1 έως 7, της παραγράφου
2.2) και την έγγραφη αποδοχή των τεχνικών απαιτήσεων, όπως περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
β) Το δεύτερο μέρος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού
φακέλου .
Η οικονομική προσφορά θα αφορά α) στο κόστος επισκευής και των δύο γεωτρήσεων
καθώς και των αντιστοίχων αντλητικών συγκροτημάτων.
3.3.

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
προσφορά με βάση την τιμή, με την οποία εκφράζεται το συνολικό κόστος επισκευής.
3.4. Χρόνος ισχύος προσφορών


Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν
είκοσι(120) ημερολογιακές ημέρες , από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.



Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

του

παραπάνω

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το Βιβλίο IV«ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ενστάσεις
κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Κατά της αποφάσεως της
επιτροπής που κρίνει επί ενστάσεων δεν χωρεί προσφυγή ή ένδικο μέσο σε άλλο
όργανο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
4.1.1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο
άρθρο 73 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) . Το απόσπασμα αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.
4.1.2. Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει , ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.
4.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.
4.1.4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση Αρχή και αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια
προμηθεύτρια εταιρεία (ΙΚΑ κ.λπ.) αλλά και όλους όσους είναι ασφαλισμένοι σε
ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ως εργοδότες ή ανεξάρτητοι
επαγγελματίες (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.
4.1.5. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες, πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4.1.6.Επισήμανση: Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
προσκομίσει βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας ή άδεια λειτουργίας, στην οποία
σαφώς θα περιλαμβάνονται εργασίες εκτέλεσης έργων γεώτρησης, καθαρισμός
γεωτρήσεων και δοκιμαστικών αντλήσεων.
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά
την κατάθεσή της και κατά τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα
αποσυρθεί οποιαδήποτε προσφορά, ο Ανάδοχος υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις
(κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής κ.α ) .
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
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ΑΘΕΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε είκοσι εργάσιμες (20) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης, προσκομίζοντας απαραίτητα και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς ΦΠΑ.
2. Ο Ανάδοχος που δε θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να
υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση και από το δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του
Ο.Α.Κ.Α., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού και
θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τον αμέσως επόμενο συμμετέχοντα που
κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
τους οποίους κρίνει ανελέγκτως η αρμόδια επιτροπή του Ο.Α.Κ.Α.
3.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη η Σύμβαση δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης,
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του
αναδόχου. Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον
τα εξής:
α) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης ,
β) τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ) την ανάθεση υπηρεσίας,
δ) την τιμή,
ε) τον τόπο, τρόπο και χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας,
στ) τις τεχνικές προδιαγραφές ,
ζ) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
η) τις προβλεπόμενες ρήτρες,
θ) τον τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
ι) τον τόπο και χρόνο πληρωμής ,
ια) τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση
προβλέπεται από συμβατικό όρο μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Εκπληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με το Παράρτημα
της διακήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές-συγγραφή υποχρεώσεων) και το αντίστοιχο
άρθρο της σύμβασης.
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
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συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
6. Η Σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά από την
τελική παράδοση του έργου και μετά από βεβαίωση καλής εκτέλεσης του
αρμοδίου τμήματος του Ο.Α.Κ.Α. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται
μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 .
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
α) τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας .
β) τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.
γ) τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες
διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την προσκόμιση τιμολογίου και κατά τα
οριζόμενα στην υπο-παράγραφο Ζ5:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α107) και η εξόφληση του κάθε
τιμολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Η τιμολόγηση για την επισκευή θα γίνει μετά την περαίωση των εργασιών και την
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης του αρμοδίου τμήματος του Ο.Α.Κ.Α. κατά 80% της
αρχικής προσφοράς. Το υπόλοιπο 20% θα τιμολογηθεί μετά το πέρας 3 μηνών από
την ημερομηνία της Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, και εφόσον επιβεβαιωθεί η καλή
λειτουργία των γεωτρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ανάθεση υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη και
το Παράρτημα της καθώς και την προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
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Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου. Ο ανάδοχος που
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
1.Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να
υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2.Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην
περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα
αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
3. Υποχρεώσεις αναδόχου- κυρώσεις- ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές- συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ).
4. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν υλοποίησε
την υπηρεσία μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
5. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση
τοO.A.K.A.διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας διαγωνισμού εις βάρος του για την
ολοκλήρωση του έργου. Στον έκπτωτο ανάδοχο παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης
του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που
γίνεται εις βάρος του , πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή.
6. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά των κυρώσεων που
προβλέπονται στο Ν.4412/16.
7. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την ευχέρεια να επιβάλει και να εισπράξει τα
πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
8. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του
αναδόχου ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους
της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των
υποχρεώσεών του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής
δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το
Ελληνικό Δημόσιο.
9. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος
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αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
αναθέτουσας αρχής.
10. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας αρχής οι εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε
ζημίας από την παράβαση από την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για την διαδικασία
κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του
Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΑ
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και
προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις
οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να
επικαλεστούν άγνοιά τους.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α
«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2)
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ο.Α.Κ.Α.
Οι εργασίες που κατ΄ελάχιστον απαιτούνται είναι οι παρακάτω:
α) Ανέλκυση του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος κάθε γεώτρησης µε
χρήση γερανοφόρου οχήματος κατάλληλης δυναμικότητας µε ταυτόχρονη
αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων, πιθανών συρματόσχοινων ανέλκυσης και
καλωδιώσεων µετά των μικροϋλικών στήριξης.
β) Καθαρισμός των δύο γεωτρήσων με την χρήση γεωτρύπανου και κατάλληλου
κοπτικού, ανάλογα με την διάμετρο των σωλήνων της γεώτρησης (10 5/8 ’’ ή
8 5/8 ’’ )
γ) Ανάπτυξη των δύο γεωτρήσεων με την εκτόξευση αέρα αεροσυμπιεστή (airlift). Η εργασία ανάπτυξης κάθε γεώτρησης θα διαρκέσει μέχρις ότου επιτευχθεί
διαύγεια του νερού και η μέγιστη παροχή της γεώτρησης. Υπολογίζεται
ελάχιστος χρόνος 12 ώρες για κάθε γεώτρηση .
δ) Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, θα γίνει δοκιμαστική
άντληση σε κάθε γεώτρηση ώστε να προσδιορισθεί η παροχή λειτουργίας της
γεώτρησης με αντλητικό συγκρότημα του Αναδόχου και χρόνο άντλησης
τουλάχιστον 24 ώρες ανά γεώτρηση. Σε περίπτωση όπου τα αποτελέσματα του
καθαρισμού δεν είναι ικανοποιητικά τότε θα επαναλαμβάνεται εξ αρχής η
διαδικασία του καθαρισμού της γεώτρησης.
ε) Αντικατάσταση των υφιστάμενων δύο αντλητικών συγκροτημάτων
(υποβρύχιων αντλιών) με νέα , ευρωπαϊκών προδιαγραφών και μπρούτζινες
φτερωτές λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών αντλήσεων
της παραγράφου (δ)προκειμένου να υπολογιστεί η ονομαστική ισχύς τους.
ζ) Τοποθέτηση των νέων υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων µε χρήση
γερανοφόρου οχήματος κατάλληλης δυναμικότητας , στο ίδιο ή μεγαλύτερο
βάθος από το αρχικό, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών
αντλήσεων της παραγράφου (δ) .
στ) Έλεγχος των καλωδίων ισχύος και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων. Η
αποκατάσταση θα επιβεβαιωθεί για το συνολικό μήκος των καλωδίων ισχύος (από
πίνακα τροφοδοσίας) με όλες τις απαραίτητες μετρήσεις.
η) Έλεγχος του ηλεκτρικού πίνακα και της αυτόματης λειτουργίας της.
Αποκατάσταση των προβλημάτων που θα διαπιστωθούν.
θ) Οι δύο (2) γεωτρήσεις πρέπει να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

15

