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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου της ΔΕΥΑΧ»

CPV: 39130000-2
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Τον Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως

των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών « (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»

Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013, αρ. 4 (διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών).

Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».






Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΧ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την
εκτέλεση της Προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “ 17REQ005979311”
Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΧ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την
εκτέλεση της προμήθειας το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “17REQ005995795’’
Την με αριθμό 414/2016 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ περί Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των
αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών και της τριμελούς
Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την εξέταση των ενστάσεων για το έτος 2016.
Το εισηγητικό έγγραφο 2028/27-03-2017 του Γενικού Διευθυντού για έγκριση της προμήθειας και των τευχών, την
ψήφισης και διάθεσης πίστωσης στον Κ.Α.Ε.8218-09.
την υπ’ αριθ. 123/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού και με
την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η
προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
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ΆΡΘΡΟ 1
Εργασία – Προϋπολογισμός
Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου
την δαπάνη του Φ.Π.Α και 35.817,40€ με ΦΠΑ. Κ.Α.Ε. 8218-09

CPV: 39130000-2

της ΔΕΥΑΧ» έχει Προϋπολογισμό 28.885,00€ χωρίς

Πιο αναλυτικά:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γραφεία διαστάσεων 160Χ80 cm
Γραφεία διαστάσεων 140Χ80 cm
Συρταριέρες
Καθίσματα γραφείου με μαύρη δερματίνη

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΕΥΡΩ

9
6
16
27

135,00
130,00
155,00

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1.215,00
780,00
2.480,00
5.670,00

210,00
Καθίσματα γραφείου με πάνινη ταπετσαρία
χρώματος μπλέ
Καθίσματα συνεργασίας με μαύρη δερματίνη
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm
κλειστές 1,20 ανοικτές

5
45
28

Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm
κλειστές 1,20 με τζάμι

2

Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, κλειστές

9
2

Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm
κλειστές 1,20 ανοικτές με το πρώτο ράφι από
πάνω να χωριστεί με κάθετη μοριοσανίδα
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ85Χ40 cm
πόρτες
Βιβλιοθήκες
διαστάσεων
80Χ85Χ40
ανοικτές
Βιβλιοθήκες
διαστάσεων
80Χ85Χ33
ανοικτές
Βιβλιοθήκες
διαστάσεων
90Χ85Χ33
ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 100Χ85Χ33
ανοικτές
Καναπές 2θέσιος με μαύρη δερματίνη

με

4

cm

2

cm

5

cm

1

cm

1
1
2

18

Καρέκλες όμοιες με τον καναπέ με μαύρη
δερματίνη
Καναπές 2θέσιος με πάνινη ταπετσαρία
χρώματος μπλέ

4

19

Πάγκοι ξύλινοι διαστ. 160 cm μήκος Χ 44 cm
πλάτος Χ 44 cm ύψος χωρίς πλάτη

4

20

Καθίσματα εργαστηρίου ρυθμιζόμενου ύψους
τύπου σκαμπό με πλάτη, χωρίς μπράτσα
χρώματος υφάσματος κόκκινο για ομοιομορφία
με τα υφιστάμενα

17

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΥΡΩ

210,00
50,00

1.050,00
2.250,00

255,00

7.140,00

355,00
300,00

710,00
2.700,00

270,00

540,00

155,00

620,00

100,00

200,00

100,00

500,00

150,00

150,00

160,00
530,00

160,00
530,00

350,00

700,00

530,00

530,00

140,00

560,00

100,00

400,00

1

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28.885,00

Φ.Π.Α. 24 %

6.932,40

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35.817,40

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον ΚΑΕ 8218-09 του προϋπολογισμού για το 2017 της ΔΕΥΑΧ. Όλες
οι τιμές νοούνται για υλικά παραδοτέα ελεύθερα από δασμούς και τέλη.
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ΑΡΘΡΟ 2ο
Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας
Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που είναι
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
ΆΡΘΡΟ 3
Κριτήρια αξιολόγησης – Τρόπος αξιολόγησης
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο
σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
ΆΡΘΡΟ 4
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), από την
Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες, την Πέμπτη 20/4/2017 και ώρα. 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
ΆΡΘΡΟ 5
Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές
Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), κο Μαυρογένη Σταύρο Προϊστ. Τμ Προμηθειών & Διαχείρισης, Πρόεδρο
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών στο Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 28210 36278, FAX 2821036288 - 36289 email:
mavrogen@deyax.org.gr Τμήμα Προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 6
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Ο Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται 40 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης .Ο
Προμηθευτής θα εκδίδει το σχετικό δελτίο αποστολής για κάθε παράδοση υλικών. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται μετά τον σχετικό
έλεγχο από την Επιτροπή παραλαβής και σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής των υλικών που παραδόθηκαν .
Τόπος παράδοσης ως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή των Τευχών. Η παράδοση των ποσοτήτων των
υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΥΑΧ. Η Εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ.
ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιούμενοι Συμμετοχής
1.

2.

3.

Δεκτοί γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του αντικειμένου που έχουν έδρα σε κράτη μέλη της
ΕΕ, του ΕΟΧ και των χωρών που έχουν υπογράψει την συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του ΠΟΕ και είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης. Επίσης
αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής του αντικειμένου της προμήθειας που είναι εγγεγραμμένοι στα
οικεία Επιμελητήρια και προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα των οίκων που αντιπροσωπεύουν
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις
προμηθευτών κρατών μελών της ΕΕ του ΕΟΧ και των χωρών που έχουν υπογράψει την συμφωνία δημοσίων
συμβάσεων .
Κάθε συμμετέχον φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Στην
περίπτωση αυτή αποκλείονται από τον διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετέχουν.
ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά- Οικονομιική Προσφορά

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
8.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικών συμμετοχής ως παρακάτω:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή
αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 ως άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης.
8.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Τις Τεχνικές Απαιτήσεις - προδιαγραφές της προσφερόμενης
προμήθειας και της συμφωνίας αυτών με την Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές της ΔΕΥΑΧ που αποτελούν αναπόσπαστο
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μέρος του παρόντος Διαγωνισμού .
8.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Φάκελος με την Οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΓΟΡΑ», η οποία θα έχει
συμπληρωθεί στα έντυπα οικονομικής προσφοράς των τευχών δημοπράτησης επί ποινή αποκλεισμού.
8.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι
διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα Διακήρυξη και θα είναι ελεύθερη από βάρη υπέρ τρίτων.

Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο του
διαγωνιζομένου που τα υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισμού.

Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
•
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο
όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
•
Οικονομικές προσφορές υψηλότερες του προϋπολογισμού συμμετοχής, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
•
Προσφορές για μέρος της ποσότητας των προμηθειών απορρίπτονται.
•
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ούτε και εναλλακτικές, και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
•
Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και σε
κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα.
•
Νόμισμα Ευρώ και η προσφερόμενη τιμή ανά είδος θα έχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν στην προσφερόμενη
τιμή υπάρχουν περισσότερα των δύο δεκαδικών ψηφίων π.χ. τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κ.λ.π. αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και
η προσφορά δεν θα απορρίπτεται.
•
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής και ο προϋπολογισμός θεωρούνται ουσιώδη για τον διαγωνισμό, η μη
προσκόμιση έστω και ενός ή η ελλιπής συμπλήρωση τους επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς από τον
διαγωνισμό

Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση αρνείται ή με κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή της
Σύμβασης ή δεν προσκομίζει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής του περιέρχεται στην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων χωρίς άλλη περεταίρω διαδικασία.

Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Δ.Σ., να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας στον επόμενο μειοδότη
μετά την έκπτωση του αρχικού μειοδότη.

Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Δ.Σ., να μην προχωρήσει σε κατακύρωση στον μειοδότη αν κρίνει ότι
το προσφερόμενο προϊόν δεν καλύπτει τις ανάγκες της.

Η υπεύθυνη δήλωση εφ όσων υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής.

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους
ΆΡΘΡΟ 9
Περιεχόμενο Προσφορών
Οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Πρέπει να είναι τοποθετημένες εις απλούν σε κλειστό κυρίως φάκελο έξω
από τον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου και η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Προμήθεια Επίπλων Γραφείου της ΔΕΥΑΧ» με την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και με τα δικαιολογητικά
των άρθρων 8.1, 8.2 και 8.3.
ΑΡΘΡΟ 10
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο και εις απλούν και
στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο (στην διεύθυνση Μ. Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων)
μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Μαυρογένης Σταύρος.
Προσφορές που περιέρχονται στη ΔΕΥΑΧ με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη,
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που
κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 11
Ισχύς Προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υπέβαλλε για διάστημα 3 μήνες από την ημέρα του
Διαγωνισμού.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του
διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών μέτρων κατά
αποφάσεων του Αναθέτοντα φορέα, που αφορούν τον διαγωνισμό.
1.
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ΑΡΘΡΟ 12
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της παραπάνω προμήθειας θα γίνει της μετρητοίς μετά την παραλαβή της, από την αρμόδια
επιτροπή και την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της
ΔΕΥΑΧ.
ΑΡΘΡΟ 13
Κρατήσεις
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Πoιό αναλυτικά:
Α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν.4013/2011 υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και κράτηση χαρτοσήμου 3% επί του 0,06% και 20% ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ επί του 3% ,
επί της αξίας της Συμβάσεως χωρίς ΦΠΑ. (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

Β) Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ που υπολογίζεται επί της αξίας ,εκτός ΦΠΑ, της αρχικής ,καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή. ΚΥΑ 1191/14-3-2017 / (ΦΕΚ 969/223-2017 Τεύχος Β)
ΑΡΘΡΟ 14
Εγγυήσεις
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 577,10€ ισχύος 4 μήνες από την ημέρα του
Διαγωνισμού.
14.1 Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.
14.2 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να
αναφέρει και τα ακόλουθα :
1) Την ημερομηνία έκδοσης.
2) Τον εκδότη.
3) Τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προς την οποία θα απευθύνεται.
4) Τον αριθμό της εγγύησης.
5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.
6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7) Το τίτλο του έργου και την ημερομηνία του διαγωνισμού.
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διηζήσεως.
9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (5) ημέρες από
την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.
11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά την λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλ. θα έχει ισχύ για 150 ημέρες.
12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο της
Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
13 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς να αναφέρει τα ανωτέρω η εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
14 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την
κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης
Β.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
14.3 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργολαβία, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε πέντε (5)% του προσφερόμενου από τον ίδιο ποσού κατά την
δημοπρασία, χωρίς τον Φ.Π.Α
14.4 Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
14.5 Όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 14.2 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
14.6 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου
του έργου, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες.
14.7 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου της εργασίας και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους .

ΆΡΘΡΟ 15
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης –Οριστικός Ανάδοχος
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Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, ο αναθέτων φορές ΔΕΥΑΧ, απαιτεί από τον ανάδοχο να υποβάλει έως 20 ημέρες
ενημερωμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το
δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες
που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα
μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να
διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της
για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
β) 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 υποχρεώσεις τους
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των
διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Σε περίπτωση που ο
συμμετέχων δεν απασχολεί προσωπικό αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται σε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου σε ισχύ, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το επάγγελμά
τους, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 16
Ενστάσεις Προσφυγές
Α.Κατά οποιασδήποτε πράξης του αναθέτοντα φορέα προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης.
Προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Κατά της διακήρυξης, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υποβολής μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς.
Ο αναθέτων φορέας, αποφασίζει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της ένστασης. Δια της παρόδου άπρακτης της
προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση ευσταθεί και γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
Β. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203,218 και
220 Ν.4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύβαση, μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν
λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΆΡΘΡΟ 17
Ισότιμες Προσφορές
1.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιμή.
2.
Στην περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο
µε κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών, των οικονομικών φορέων.
ΆΡΘΡΟ 18
Άλλοι Γενικοί όροι
1.

2.
3.
4.
5.

Η παρούσα δημοσίευση, και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό
δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δημοσίευσης και της Σύμβασης ο προμηθευτής
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 1 της Διακήρυξης, τις οποίες
θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, ολικά ή µερικά σε οποιονδήποτε τρίτο.
Κανένας υποψήφιος προμηθευτής δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης .
Κατά τα λοιπά και σε περίπτωση πρόδηλων τυπικών σφαλμάτων της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης
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νομοθεσίας περί δημόσιων Συμβάσεων Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016.).
ΆΡΘΡΟ 19
Συνεννόηση – Αλληλογραφία
Όλες οι μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή
διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν
λαμβάνονται υπ' όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
ΆΡΘΡΟ 20
Δημοσίευση
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΔΕΥΑΧ
(www.deyax.org.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΧ ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό
ιστότοπο της ΔΕΥΑ((www.deyax.org.gr).
Επίσης η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στην Διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
- Κωδικός Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 51111
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές , Χανιά ,
Τ.Κ. 73300
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κ .Μαυρογένης Σταύρος
- Τηλέφωνο: 28210 36278
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@deyax.org.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.deyax.org.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Προμήθεια Επίπλων Γραφείου ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ [CPV: 39130000-2]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ005979311 & “17REQ005995795’’]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
[……]
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση,
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με [……]
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·

2. δωροδοκίαviii,ix·
3. απάτηx·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

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

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
-[……]·
-[……]·
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
-[……]·
-[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
λεπτομερείς
λεπτομερείς πληροφορίες
καταβολή τους ;xxiii
πληροφορίες
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
Απάντηση
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
[…]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxv; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvi, εκτός εάν :
α) ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvii.
β) ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή
στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

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

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

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

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

5

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

13

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας
ή προστασίας του περιβάλλοντος.
7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
8

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

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το
ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
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υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
25 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
26 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
27 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
28 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την
εν λόγω πρόσβαση.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Χανιά 23/3/2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΥΑΧ
Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός
Τα υπό προμήθεια είδη είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV: 39130000-2

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΥΡΩ

1

Γραφεία διαστάσεων 160Χ80 cm

9

135

1.215,00

2

Γραφεία διαστάσεων 140Χ80 cm

6

130

780

3

Συρταριέρες

16

155

2.480,00

4

Καθίσματα γραφείου με μαύρη δερματίνη

27

210

5.670,00

5

Καθίσματα γραφείου με πάνινη ταπετσαρία χρώματος μπλέ

5

210

1.050,00

6

Καθίσματα συνεργασίας με μαύρη δερματίνη

45

50

2.250,00

7

Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 ανοικτές

28

255

7.140,00

8
9

Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 με τζάμι
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, κλειστές
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 ανοικτές με το
πρώτο ράφι από πάνω να χωριστεί με κάθετη μοριοσανίδα

2
9

355
300

710
2.700,00

2

270

540

11

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ85Χ40 cm με πόρτες

4

155

620

12

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ85Χ40 cm ανοικτές

2

100

200

13

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ85Χ33 cm ανοικτές

5

100

500

14

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ85Χ33 cm ανοικτές

1

150

150

15

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 100Χ85Χ33 cm ανοικτές

1

160

160

16

Καναπές 2θέσιος με μαύρη δερματίνη

1

530

530

17

Καρέκλες όμοιες με τον καναπέ με μαύρη δερματίνη

2

350

700

18

Καναπές 2θέσιος με πάνινη ταπετσαρία χρώματος μπλέ

1

530

530

19

Πάγκοι ξύλινοι διαστ. 160 cm μήκος Χ 44 cm πλάτος Χ 44 cm ύψος
χωρίς πλάτη

4

140

560

20

Καθίσματα εργαστηρίου ρυθμιζόμενου ύψους τύπου σκαμπό με
πλάτη, χωρίς μπράτσα χρώματος υφάσματος κόκκινο για ομοιομορφία
με τα υφιστάμενα

4

100

400

10

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28.885,00

Φ.Π.Α. 24 %

6.932,40

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35.817,40

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον ΚΑΕ 8218-09 του προϋπολογισμού για το 2017 της ΔΕΥΑΧ. Όλες οι
τιμές νοούνται για υλικά παραδοτέα ελεύθερα από δασμούς και τέλη.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Ο Προϊστ. Τμ. Προμηθειών & Διαχείρισης

Κων/νος Στεργιάννης

Σταύρος Μαυρογένης
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Χανιά 23/3/2017
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μεγίστης Λαύρας 15
Μουρνιές 73300, Χανιά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

Πληρ.:Χρυσαυγή Παπαδογιάννη
Τηλ.: 28210 36266
Fax.: 28210 36288

ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

CPV: 39130000-2
Κονδύλιο προϋπολογισμού προμηθειών 8218-09
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την προμήθεια επίπλων γραφείου προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του
προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων για τα κτίρια επί της οδού Μεγίστης Λαύρας 15, το κτίριο στη Δεξαμενή του Αγίου Ιωάννης
(Κ.Σ.Ε.), το κτίριο τμήματος Συντήρησης, Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων και το κτίριο Επεξεργασίας Λυμάτων και
Ποιότητας Νερού.
Α) Συγκεκριμένα η παρούσα προμήθεια αφορά τα εξής :



















Γραφεία διαστάσεων 160Χ80 cm και 140Χ80 cm
Συρταριέρες
Καθίσματα εργασίας με μαύρη δερματίνη
Κάθισμα εργασίας με πάνινη μπλέ ταπετσαρία
Καθίσματα συνεργασίας με μαύρη δερματίνη
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 200Χ80X40 cm και 90Χ80Χ40 cm με πόρτες έως 80 cm και ανοικτές 120 cm
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80 Χ 40 Χ 200 cm με πόρτες έως 80 cm + πόρτες τζάμι 120 cm με κλειδαριά
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ40Χ200 cm με πόρτες κλειστές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ40Χ200 με πόρτες έως 80 cm και ανοικτές 120 cm με το πρώτο ράφι από πάνω να
χωριστεί με κάθετη μοριοσανίδα
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ85Χ33 cm ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ85Χ33 cm ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 100Χ85Χ33 cm ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ80Χ40 cm ανοικτές
Καναπές 2θέσιος με μαύρη δερματίνη
Πολυθρόνες με μαύρη δερματίνη
Καναπές 2θέσιος με πάνινη ταπετσαρία
Πάγκοι ξύλινοι διαστάσεων 160Χ44Χ44 cm χωρίς πλάτη
Σκαμπό ρυθμιζόμενου ύψους

Β) Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές:


Γραφεία διαστάσεων 160Χ80 και 140Χ80 cm

Οι ενδεικτικές διαστάσεις των γραφείων είναι 1,60 Χ 0,80 m και 1,40 Χ 0,80 m (Απόκλιση ± 0,05 m).
Όλες οι επιφάνειες και η εργασίας κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 25 mm (η μετώπη 18 mm),
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1.
Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με σόκαρο πάχους 2 mm κατάλληλα φινιρισμένο. Κάθε πλαϊνό φέρει στο
κάτω μέρος δυο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμιδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου. Επιλογή χρωμάτων μπορεί να είναι
ομοιόχρωμο η τα πόδια μετώπη ανθρακι και η επιφάνεια επιλογή.


Συρταροθήκη τροχήλατη (με κλειδαριά)

Ενδεικτικές διαστάσεις 0,40 Χ 0,60 Χ 0,60 m (Απόκλιση ± 0,05 m).
Συρταριέρες τροχήλατες με 3 συρταρια+1συρταρι μολυβοθήκη, το κάσωμα να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών
στρώσεων 18 mm με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1. Τα συρτάρια είναι με μεταλλικό σκελετό και μετώπη από
μοριοσανίδα και με μεταλλικούς οδηγούς που καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης που επιτρέπουν το άνοιγμα του συρταριού κατά
70%. Να φέρει κλειδαριά ασφαλείας που να κλειδώνουν τα τρία συρτάρια και το συρτάρι της μολυβοθήκης μαζί, επιλογή
χρωμάτων να είναι ΣΕΤ με τα γραφεία.
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Καθίσματα εργασίας με μαύρη δερματίνη

Τροχήλατο
κάθισμα
εργασίας
που
διατίθεται
με
μεσαία
πλάτη.
H βάση είναι χυτή αλουμινίου πέντε ακτινών, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο
θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμιδιο) και φέρουν καλύμματα από πολυαμιδιο. Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου, η
έδρα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου κατάλληλα διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) πάχους 12
mm . Eπί της έδρας τοποθετείται μαξιλάρι αφρώδους πολυουρεθάνης πάχους 40 mm με επένδυση από μαύρη δερματίνη, οι
διαστάσεις έδρας 480 mm πλάτος με 470 mm βάθος, η πλάτη είναι κατασκευασμένη από ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο
από χαλύβδινο προφίλ, τοποθετείται εσωτερικά δίχτυ και τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη και επενδύεται από μαύρη
δερματίνη. Η πλάτη να διαθέτει ενσωματωμένη εσωτερική στήριξη στης οσφυϊκής χώρας που να ρυθμίζει κατά 70 mm, η πλάτη
συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλησης με χαλύβδινη γωνιακή λάμα, τα μπράτσα ρυθμίζονται καθ’ ύψος και κατά πλάτος. Θα
έχει μηχανισμό Relax, που επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης ώστε αυτή να ακολουθεί το σώμα, με ρυθμιζόμενη δύναμη
επαναφοράς ανάλογα με το βάρος του χρήστη.


Καθίσματα εργασίας με πάνινη μπλέ ταπετσαρία

Τροχήλατο
κάθισμα
εργασίας
που
διατίθεται
με
μεσαία
πλάτη.
H βάση είναι χυτή αλουμινίου πέντε ακτινών, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο
θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμιδιο) και φέρουν καλύμματα από πολυαμιδιο. Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου, η
έδρα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου κατάλληλα διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) πάχους 12
mm επί της έδρας τοποθετείται μαξιλάρι αφρώδους πολυουρεθάνης πάχους 40 mm που επενδύεται με πάνινη μπλέ ταπετσαρία
από οι διαστάσεις έδρας 480 mm πλάτος με 470 mm βάθος, η πλάτη είναι κατασκευασμένη από ανατομικό πλαίσιο
κατασκευασμένο από χαλύβδινο προφίλ, τοποθετείται εσωτερικά δίχτυ και τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη και επενδύεται
με μπλέ πάνινη ταπετσαρία. Η πλάτη να διαθέτει ενσωματωμένη εσωτερική στήριξη στης οσφυϊκής χώρας που να ρυθμίζει κατά
70 mm η πλάτη συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλησης με χαλύβδινη γωνιακή λάμα τα μπράτσα ρυθμίζουν καθ’ ύψος και κατά
πλάτος. Θα έχει μηχανισμό Relax, που επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης ώστε αυτή να ακολουθεί το σώμα, με
ρυθμιζόμενη δύναμη επαναφοράς ανάλογα με το βάρος του χρήστη.


Καθίσματα συνεργασίας με μαύρη δερματίνη

Το κάθισμα συνεργασίας είναι ανατομικό κάθισμα κατάλληλο για πολύωρη χρήση. Ο σκελετός της βάσης του είναι μεταλλικός
βαμμένος ή επινικελωμένος ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό αντίστοιχης αντοχής κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. Η
ελάχιστη αντοχή του συστήματος είναι 5.000 Ν (500 kg). Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι περίπου 40 cm. Ο σκελετός της
έδρας και της πλάτης είναι από ενισχυμένο πλαστικό υψηλής ελαστικότητας και επαρκούς αντοχής για την προβλεπόμενη χρήση.
Το κάθισμα συνεργασίας διαθέτει μπράτσα από ημίσκληρο πλαστικό υλικό ή μεταλλικά από πλαστική επένδυση με την
απαραίτητη αντοχή. Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με
πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής, η επένδυση της ταπετσαρίας θα είναι από μαύρη δερματίνη.


Ερμάρια διαστάσεων 0,90 Χ 0,80 Χ 0,40 m

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του ερμαρίου είναι 0,90 Χ 0,80 Χ 0,40 m.
(Απόκλιση ± 0,05 m).
Τα κασώματα των ερμαρίων αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm οι πλάτες θα είναι 18 mm και τα ράφια 22
mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1. Όλες οι πόρτες βιβλιοθήκης φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.
Στο κάτω μέρος φέρει ρεγολατόρους οριζοντίωσης από 0-10 mm. Έχει ένα ράφι (πάχους 22 mm ).


Βιβλιοθήκη 0,80 Χ 0,40 Χ 0,80 m με πόρτες

Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm οι πλάτες θα είναι 18 mm και τα ράφια
22 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1. Όλες οι πόρτες βιβλιοθήκης φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.
Στο κάτω μέρος φέρει ρεγολατόρους οριζοντίωσης από 0-10 mm. Έχει ένα ράφι (πάχους 22 mm ).


Βιβλιοθήκες διαστάσεων 0,80Χ 0,40Χ 2,00 m

Οι ενδεικτικές διαστάσεις των βιβλιοθηκών είναι 0,80 Χ 0,40 Χ 2,00 m.
(Γενική απόκλιση ± 0,05 m, ειδικά το ύψος ± 0,15 m).
Βιβλιοθήκη 0,80 Χ 0,40 Χ 2,00 m με πόρτες έως 80 cm στο κάτω μέρος. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από
μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm, οι πλάτες από 18 mm και ράφια 22 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας
Ε1. Όλες οι πόρτες της βιβλιοθήκης φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Στο κάτω μέρος φέρει ρεγολατόρους οριζοντίωσης από 0-10
mm. Έχει 4 ράφια 2 κινητά και 2 σταθερά (πάχους 22 mm ).



Βιβλιοθήκες διαστάσεων 0,80 Χ 0,40 Χ 2,00 m με πόρτες έως 80 cm στο κάτω μέρος και πόρτες από τζάμι 1,20 cm με
κλειδαριά στο άνω μέρος

Βιβλιοθήκη 0,80Χ0,40Χ2,00 m με πόρτες έως 80 cm + πόρτες τζάμι 1.20 cm, με κλειδαριά. (Γενική απόκλιση ± 0,05 m, ειδικά το
ύψος ± 0,15 m).
Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm, οι πλατες18 mm και ,τα ράφια 22 mm,
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1. Όλες οι πόρτες βιβλιοθήκης φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.
Στο κάτω μέρος φέρει ρεγολατόρους οριζοντίωσης από 0-10mm.
Έχει 4 ράφια 2 κινητά και 2 σταθερά (πάχους 22 mm )
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Υαλόθυρες με πλαίσιο αλουμινίου και τζάμι πάχους 4 mm το οποίο είναι extra clear και φέρει κλειδαριά ασφαλείας στον
υαλοπίνακα.


Βιβλιοθήκες διαστάσεων 0,80Χ0,40Χ2.00 m με πόρτες, κλειστές

Βιβλιοθήκη 0,80Χ0,40Χ2.00 m κλειστές με δύο θύρες και κλειδαριά.
(Γενική απόκλιση ± 0,05 m, ειδικά το ύψος ± 0,15 m).
Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm οι πλατες18 mm και ράφια 22 mm, με
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1. Όλες οι πόρτες βιβλιοθήκης φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.
Στο κάτω μέρος φέρει ρεγολατόρους οριζοντίωσης από 0-10mm.
Έχει 4 ράφια (πάχους 22 mm ).


Βιβλιοθήκες διαστάσεων 0,80Χ0,40Χ2.00 m με πόρτες έως 80 cm και ανοικτές 120 cm με το πρώτο ράφι από πάνω να
φέρει χώρισμα με κάθετη μοριοσανίδα

Οι ενδεικτικές διαστάσεις των βιβλιοθηκών είναι 0,80 Χ 0,40 Χ 2,00 m.
(Γενική απόκλιση ± 0,05 m, ειδικά το ύψος ± 0,15 m).
Βιβλιοθήκη 0,80 Χ 0,40 Χ 2,00 m με πόρτες έως 80 cm. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών
στρώσεων 18 mm, οι πλάτες από 18 mm και ράφια 22 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1. Όλες οι
πόρτες βιβλιοθήκης φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Στο κάτω μέρος φέρει ρεγολατόρους οριζοντίωσης από 0-10 mm. Έχει 4
ράφια 2 κινητά και 2 σταθερά (πάχους 22 mm ). Στο τελευταίο ράφι θα τοποθετηθεί ένα κάθετο χώρισμα από μοριοσανίδα ώστε
να διαιρεθεί σε δύο λειτουργικούς χώρους.


Βιβλιοθήκες διαστάσεων 0,80Χ0,85Χ0,33 m ανοικτές χωρίς πόρτες

Βιβλιοθήκη 80Χ85Χ33 cm ανοικτές χωρίς πόρτες. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών
στρώσεων 18 mm οι πλατες18 mm και ράφια 22 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1.


Βιβλιοθήκες διαστάσεων 0,90Χ0,85Χ0,33 cm ανοικτές χωρίς πόρτες

Βιβλιοθήκη 90Χ85Χ33 cm ανοικτές χωρίς πόρτες. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών
στρώσεων 18 mm οι πλατες 18 mm και ράφια 22 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1.


Βιβλιοθήκες διαστάσεων 1.00Χ0,85Χ0,33 cm ανοικτές χωρίς πόρτες

Βιβλιοθήκη 100Χ85Χ33 cm ανοικτές χωρίς πόρτες. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών
στρώσεων 18 mm οι πλάτες 18 mm και ράφια 22 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1.


Βιβλιοθήκες διαστάσεων 0,90Χ0,80Χ0,40 cm ανοικτές χωρίς πόρτες

Βιβλιοθήκη 90Χ80Χ40 cm ανοικτές χωρίς πόρτες. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών
στρώσεων 18 mm οι πλάτες 18 mm και ράφια 22 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης κατηγορίας Ε1.


Καναπές 2θέσιος με μαύρη δερματίνη με πολυθρόνες

Καναπές γραφείου 2θέσιος με επένδυση δέρματος χρώματος μαύρου, υψηλής αντοχής, σταθεροί με μπράτσα και πλάτη,
σκελετός μεταλλικός μαύρος, μαύρες αντιολισθητικές τάπες πελμάτων, αφρολέξ ελάχιστου πάχους 12 cm.
Διαστάσεων : Πλάτος: 120cm έως 130cm (με απόκλιση ± 10cm)
Βάθος: 60cm έως 75cm (με απόκλιση ± 5cm)
Ύψος: 70cm έως 80cm (με απόκλιση ± 5cm)
Δύο ίδιες πολυθρόνες με επένδυση δέρματος χρώματος μαύρου με μπράτσα και πλάτη, ίδιας κατασκευής με των διθέσιο
καναπέ.


Καναπές 2θέσιος με πάνινη ταπετσαρία

Καναπές γραφείου 2θέσιος με επένδυση πάνινη ταπετσαρία χρώματος μπλέ, υψηλής αντοχής, σταθεροί με μπράτσα και πλάτη,
σκελετός μεταλλικός, μαύρες αντιολισθητικές τάπες πελμάτων, αφρολέξ ελάχιστου πάχους 12 cm.
Διαστάσεων : Πλάτος: 120cm έως 130cm (με απόκλιση ± 10cm)
Βάθος: 60cm έως 75cm (με απόκλιση ± 5cm)
Ύψος: 70cm έως 80cm (με απόκλιση ± 5cm)


Πάγκοι

Πάγκοι από ξύλο, υψηλής αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία, διαστάσεων 160 cm μήκος X 44 cm πλάτος X 44 cm ύψος,
χωρίς πλάτη, κατάλληλα για χώρους αποδυτηρίων.


Σκαμπό

Καθίσματα εργαστηρίου ρυθμιζόμενου ύψος τύπου σκαμπό με πλάτη χωρίς μπράτσα. Το χρώμα υφάσματος θα είναι κόκκινο για
να είναι ομοιόμορφα με την υφιστάμενη κατάσταση.
Γ) Γενικά κατασκευαστικά δεδομένα
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Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν τους παρακάτω χώρους. Θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η
κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι
καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα
έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού, ακόμα και σε
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από οποιαδήποτε
αιτία.

Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις
γενικά, αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους.

Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της επίπλων θα πρέπει να εξασφαλίζουν
σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής.

Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα
γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ ή χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και
ανθεκτική στην υγρασία. Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για
ατυχήματα προεξοχές.

Οι πόρτες των ντουλαπιών θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους
μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων. Τα ράφια και οι στηρίξεις τους θα έχουν
αντοχή σε διαρκές φορτίο χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση.

Όλες οι πραγματικές τιμές της μελαμίνης (μηχανική, χημική, αντοχή σε
θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες IIV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών που προβλέπονται και η
χρησιμοποιούμενη μελαμίνη θα είναι κατηγορίας Ε1, χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη (<0,08 °/οο).

Οι συνδεσμολογίες των μεταλλικών σκελετών θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση ή με βίδωμα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις
θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή αλλοίωση της ανθεκτικότητας του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις
(πονταρίσματα) αποκλείονται. Τα βιδώματα θα είναι με τις κατάλληλες προς το σκελετό βίδες.

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι απόλυτα επίπεδες, αντιθαμβωτικές (ματ), και δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση
σκόνης, ρύπων, κ.λ.π. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθοριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις
επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Επίσης θα πρέπει να αντιστέκονται σε θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες.

Τα καθίσματα θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή,
αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στον χρήστη
(καμπύλες, ακμές, γωνίες).

Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων του σε
περίπτωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει με προστατευτικές πλαστικές γωνίες και φελιζόλ όπου αυτό απαιτείται για την
αποφυγή τριβών και μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η συνολική συσκευασία θα γίνει με αεροπλάστ ή
χαρτοκιβώτιο για τη συνολική προστασία του επίπλου. Όλα τα υλικά θα είναι αβλαβή προς το χρήστη και πλήρως ανακυκλώσιμα.

Η επιλογή των χρωματισμών των επίπλων και των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα διαθέσιμα
χρωματολόγια.
Δ) Λοιποί Όροι– Προϋποθέσεις – Ποινή Αποκλεισμού
α). Μαζί με την προσφορά τους, οι ανάδοχοι, στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα προσκομίσουν τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο κατασκευής
Ο προσφέρων πρέπει να περιλάβει υπεύθυνη δήλωση προς την ΔΕΥΑΧ στην οποία να δηλώνει:
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική
μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.
β) Όταν ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά του
δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της.
2. Υπεύθυνη Δήλωση για εγγύηση προϊόντος, ύπαρξη ανταλλακτικών και αποκατάσταση βλαβών
Ο προσφέρων πρέπει να περιλάβει υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει α) για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία
πενταετία καθώς και β) ότι θα εγγυάται για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, από την παραλαβή τους, την καλή λειτουργία των υπό
προμήθεια ειδών και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή χρήση (η χρονική
ισχύς του εγγράφου αυτού συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία και καταθέτει ο
μειοδότης). γ) ότι κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο προσφέρων θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
βλάβη παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε κάθισμα η οποία θα προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα
επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το
συγκεκριμμένο είδος και η θέση και ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του.
3. Υπεύθυνη Δήλωση για ενημέρωση προσωπικού
Ο προσφέρων πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση της ενημέρωσης
του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την ΔΕΥΑΧ, για τον τρόπο χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του είδους της
προμήθειας.
4. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης
Ο προσφέρων πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του ζητούμενου είδους ετοίμου, τοποθετημένου
και σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας.
Η δήλωση χρόνου παράδοσης μεγαλύτερου από 40 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (όπως ορίζεται
και στη διακήρυξη) αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται.
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5. Τεχνική περιγραφή
α) Ότι λάβανε γνώση της παρούσας τεχνικής περιγραφής και την αποδέχονται πλήρως.
β) Ο προσφέρων θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» του είδους της προμήθειας στην Ελληνική, συνοδευόμενη
από υποστηρικτικό υλικό στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα (τεχνικά φυλλάδια, καταλόγους, επίσημα prospectus,
πιστοποιητικά) που θα επαληθεύουν και θα συμμορφώνονται επί ποινή αποκλεισμού με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις
τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους. Πρέπει να διευκρινίζεται, με σχετική παραπομπή επί των τεχνικών
φυλλαδίων των κατασκευαστών, ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του κάθε είδους που προσφέρεται, με
τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του τελικού προϊόντος. Παράβαση
του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης στην τεχνική περιγραφή κάθε είδους θα αναφέρεται:
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου υλικού ή αριθμός σχετικού καταλόγου.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».
6. Τεχνικά φυλλάδια
Τα Τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας, οι κατάλογοι εταιρειών, τα επίσημα prospectus θα επαληθεύουν και θα
συμμορφώνονται επί ποινή αποκλεισμού με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου
είδους.
Συγκεκριμένα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά
Τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας κατασκευής του καθίσματος στο οποίο θα αναγράφονται τουλάχιστον οι διαστάσεις του
καθίσματος, η πυκνότητα και το πάχος της βραδύκαυστης πολυουρεθάνης.
7.Πιστοποιητικά
7.1 .Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001 :2008 του εργοστασίου κατασκευής-παραγωγής των
υπό προμήθεια υλικών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό
προμήθεια υλικά.
7.2 . Πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών του καθίσματος βάση των DIN EN 1335-1,
DIN EN 1335-2, DIN EN 1335-3, DIN 4550.
7.3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ελέγχου ακαυστότητας για το ύφασμα επένδυσης.
7.4. Πιστοποιητικό για την αντίσταση στην τριβή του υφάσματος επένδυσης για τουλάχιστον 50.000 κύκλους (στροφές).
Ε) Προμέτρηση επίπλων ανά κτίριο
1)

Κτίριο Διοίκησης Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Γραφεία διαστάσεων 160Χ80 cm
Γραφεία διαστάσεων 140Χ80 cm
Συρταριέρες
Καθίσματα γραφείου με μαύρη δερματίνη
Καθίσματα συνεργασίας με μαύρη δερματίνη
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 με τζάμι
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, κλειστές
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 ανοικτές με το πρώτο
ράφι από πάνω χωρισμένο με κάθετη μοριοσανίδα
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ80Χ40 cm με πόρτες
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ85Χ33 cm ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ85Χ33 cm ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 100Χ85Χ33 cm ανοικτές
Καναπές 2θέσιος με μαύρη δερματίνη
Καρέκλες όμοιες με τον καναπέ με μαύρη δερματίνη
2)

2
5
1
1
1
2

Κτίριο Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη (ΚΣΕ)

Καθίσματα γραφείου με πάνινη ταπετσαρία χρώματος μπλέ
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, κλειστές
Καναπές 2θέσιος με πάνινη ταπετσαρία χρώματος μπλέ

3)

8
4
13
19
32
21
2
5
2

5
2
1

Κτίριο Τμήματος Συντήρησης, Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου

Γραφεία διαστάσεων 160Χ80 cm
Γραφεία διαστάσεων 140Χ80 cm
Συρταριέρες
Καθίσματα γραφείου με μαύρη δερματίνη

1
1
2
3
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Καθίσματα συνεργασίας με μαύρη δερματίνη
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ80Χ40 cm με πόρτες
4)

5
2
2

Κτίριο Επεξεργασίας Λυμάτων και Ποιότητας Νερού

Γραφεία διαστάσεων 140Χ80 cm
Συρταριέρες
Καθίσματα γραφείου με μαύρη δερματίνη
Καθίσματα συνεργασίας με μαύρη δερματίνη
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, κλειστές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ80Χ40 cm ανοικτές
Πάγκοι ξύλινοι διαστ. 160 cm μήκος Χ 44 cm πλάτος Χ 44 cm ύψος χωρίς
πλάτη
Καθίσματα εργαστηρίου ρυθμιζόμενου ύψους τύπου σκαμπό με πλάτη χωρίς
μπράτσα χρώματος υφάσματος κόκκινο για ομοιομορφία με τα υφιστάμενα

1
1
4
6
5
2
2
4
4

5) Συγκεντρωτικός Πίνακας προμήθειας επίπλων των παραπάνω κτιρίων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Γραφεία διαστάσεων 160Χ80 cm
Γραφεία διαστάσεων 140Χ80 cm
Συρταριέρες
Καθίσματα γραφείου με μαύρη δερματίνη
Καθίσματα γραφείου με πάνινη ταπετσαρία χρώματος μπλέ
Καθίσματα συνεργασίας με μαύρη δερματίνη
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 με τζάμι
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, κλειστές
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 ανοικτές με το πρώτο
ράφι από πάνω να χωριστεί με κάθετη μοριοσανίδα
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ80Χ40 cm με πόρτες
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ80Χ40 cm ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ85Χ33 cm ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ85Χ33 cm ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 100Χ85Χ33 cm ανοικτές
Καναπές 2θέσιος με μαύρη δερματίνη
Καρέκλες όμοιες με τον καναπέ με μαύρη δερματίνη
Καναπές 2θέσιος με πάνινη ταπετσαρία χρώματος μπλέ
Πάγκοι ξύλινη διαστ. 160 cm μήκος Χ 44 cm πλάτος Χ 44 cm ύψος χωρίς πλάτη
Καθίσματα εργαστηρίου ρυθμιζόμενου ύψους τύπου σκαμπό μ ε πλάτη χωρίς
μπράτσα χρώματος υφάσματος κόκκινο για ομοιομορφία με τα υφιστάμενα

9
6
16
27
5
45
28
2
9
2
4
2
5
1
1
1
2
1
4
4

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού
Μελετών, Έργων & Ανάπτυξης

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Χρυσαυγή Παπαδογιάννη

Κων/νος Στεργιάνης
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΥΑΧ,

«Προμήθεια Επίπλων Γραφείου ΔΕΥΑΧ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜ.

1

Γραφεία διαστάσεων 160Χ80 cm

9

2

Γραφεία διαστάσεων 140Χ80 cm

6

3

Συρταριέρες

16

Καθίσματα γραφείου με μαύρη δερματίνη

27

Καθίσματα γραφείου με πάνινη ταπετσαρία χρώματος μπλέ
Καθίσματα συνεργασίας με μαύρη δερματίνη

5
45

Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20
ανοικτές
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20 με
τζάμι
Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, κλειστές

28

2

11

Βιβλιοθήκες διαστ. 200Χ80Χ40 cm, 80 cm κλειστές 1,20
ανοικτές με το πρώτο ράφι από πάνω να χωριστεί με
κάθετη μοριοσανίδα
Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ85Χ40 cm με πόρτες

12

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ85Χ40 cm ανοικτές

2

13

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80Χ85Χ33 cm ανοικτές

5

14

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 90Χ85Χ33 cm ανοικτές

1

15

Βιβλιοθήκες διαστάσεων 100Χ85Χ33 cm ανοικτές

1

16

Καναπές 2θέσιος με μαύρη δερματίνη

1

17

Καρέκλες όμοιες με τον καναπέ με μαύρη δερματίνη

2

Καναπές 2θέσιος με πάνινη ταπετσαρία χρώματος μπλέ

1
4

19

Πάγκοι ξύλινοι διαστ. 160 cm μήκος Χ 44 cm πλάτος Χ 44
cm ύψος χωρίς πλάτη

4

20

Καθίσματα εργαστηρίου ρυθμιζόμενου ύψους τύπου
σκαμπό με πλάτη χωρίς μπράτσα χρώματος υφάσματος
κόκκινο για ομοιομορφία με τα υφιστάμενα

4
5
6
7
8
9

10

18

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
€

ΔΑΠΑΝΗ
€

2
9

4

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24 %

€
€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€

Χανιά …… /…… /…….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

23

24

