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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης

ανάθεσης υπηρεσιών

συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης των κτηρίων των
υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας, καθώς και της άρδευσης των εξωτερικών χώρων αυτών για ένα έτος από την
υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής»

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

1.

Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-

σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2.

Το αριθμ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας.
3.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

5.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με
το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε
ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
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6.

Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και

την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει..
7.

Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχ-

ρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
8.

Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθ.

2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών»
9.

Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία

αναπροσαρμόστηκε το

χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500) ευρώ.
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων &
των Περιφερειών του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α΄/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών…» που
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»

«αρμοδιότητες οικονομικής

επιτροπής περιφερειών»
11. Την υπ’ αρίθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών
τους, της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου
2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019
πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
12. Την 143/2019 (10η Συνεδρίαση την 01.09.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν.
3852/2010)» Με την υπ’ αρίθ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
όρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
13. Την υπ αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
14. Την αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β΄/5-10-2020) απόφαση περί μεταβίβασης
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
15. Την υπ. αριθμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΠ87Λ6-9Κ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
οικονομικού έτους 2021, η οποία, αφού ελέγχθηκε, βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
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16. Την αρίθμ. 16/2021 (ΑΔΑ:90Τ27Λ6-Τ8Ω) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΣΕ με θέμα
«Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021».
17. Το αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/34546/922/09-02-2021 αίτημα δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε Ηλείας.
18. Την υπ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/43126/2881/27-04-2021 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
19. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.109654/6287/26-04-2021 με Α/Α 1717 (ΑΔΑ: 627Τ7Λ6-ΥΩΖ) απόφαση δέσμευσης
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
20. Το υπ΄αριθμ. 25669/351/05-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα:
«Εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης- θέρμανσης και άρδευσης κτηρίων Π.Ε. Ηλείας»
21. Το αριθμ. ΔΥ/29-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας & Κίνησης Οχημάτων ΠΕ Ηλείας, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω έγγραφα για τη διενέργεια της δαπάνης με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
Συνεταιρισμούς, που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας, για τα οποία δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) και δραστηριοποιούνται νομίμως
αδειοδοτημένα στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη
σύναψη σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων
ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης των κτηρίων και άρδευσης των εξωτερικών χώρων αρμοδιότητας της
ΠΕ Ηλείας, για ένα έτος (δώδεκα μήνες), δαπάνης μέχρι του ποσού των 8.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής ανά ώρα συνολικά για τον υδραυλικό και τον βοηθό υδραυλικού.
Ο ανάδοχος θα πρέπει
Να είναι κάτοχος της αντίστοιχης άδειας υδραυλικού, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία και
να διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Η παρούσα υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η σύναψη σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης και
επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και άρδευσης των εξωτερικών χώρων
των κτηρίων της ΠΕ Ηλείας, για ένα έτος (δώδεκα μήνες), δαπάνης μέχρι του ποσού των 8.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής ανά ώρα συνολικά για τον υδραυλικό και τον βοηθό υδραυλικού.
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Οι υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας στεγάζονται σε διάφορα κτίρια του Ν. Ηλείας τα περισσότερα των οποίων είναι
παλαιά και η ανάγκη για την συντήρηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων,
κεντρικής θέρμανσης και της άρδευσης του εξωτερικού χώρου, είναι επιτακτική, προκειμένου να
διασφαλίζεται η καλή κατάσταση των κτιρίων και οι όροι εργασίας και υγιεινής των εργαζομένων.
Όπως είναι φυσικό τα πεπαλαιωμένα δίκτυα παρουσιάζουν απρόβλεπτες βλάβες οι οποίες θα πρέπει να
αποκαθιστούνται άμεσα αλλά και οι εργασίες για οι εργασίες για την προληπτική συντήρηση τους είναι
αυξημένες .
Οι απαιτούμενες εργασίες και οι τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης
περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας και θα πρέπει να υλοποιούνται από εξειδικευμένο και
αδειοδοτημένο προσωπικό, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με γνώμονα την
ασφάλεια του προσωπικού.
Η ανωτέρω υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
CPV : 45330000-9
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Η δαπάνη θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2021 της Π.Δ.Ε. και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 03.072.0851.01.0001. Για
την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ αριθμ. 109654/6287/26-04-2021 (Α/Α 1717) ΑΔΑ: 627Τ7Λ6-ΥΩΖ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην
Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, θα περιέχει δύο σφραγισμένους
υποφακέλους:
1) Έναν υποφάκελο με ονομασία «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος
περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση.
2) Έναν υποφάκελο με ονομασία «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις :
α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών
συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και άρδευσης των
εξωτερικών χώρων των κτηρίων της ΠΕ Ηλείας, για ένα έτος (δώδεκα μήνες), δαπάνης μέχρι του ποσού των
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8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
β) «ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν στον υποφάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής
Προσφοράς», μαζί με την τεχνική προσφορά τους:
4.1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, και να δηλώνεται :
α) Ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.
β) Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016).
γ) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας
έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
δ) Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνία
προσφορών.
ε) Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄, τις
οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
στ) Ότι σε περίπτωση ανάληψης της παροχής των υπηρεσιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαθιστά τις βλάβες εντός τεσσάρων ωρών από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας τις
εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 16:00. Σε έκτακτες σοβαρές βλάβες (π.χ. διαρροή με
κίνδυνο πλημμύρας) που θα παρατηρηθούν κατά τις απογευματινές ώρες και ημέρες Σαββάτου,
Κυριακής ή και αργιών ο ανάδοχος υποχρεούται να στείλει αμέσως τεχνικό για να αποκαταστήσει τη
βλάβη.
ζ) Ότι οι αναφερόμενες στην παρούσα πρόσκληση εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και όπως προβλέπει η κείμενη Εργατική Νομοθεσία.
η) Ότι διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμό κ.λ.π.) για την
εκτέλεση του έργου.
4.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ, από
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
4.3. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να είναι σε ισχύ, του κράτους εγκατάστασης. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγ-
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ραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε συμμετέχοντα, όπως το
Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί
με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).

4.5. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα
από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη., τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σχετικά με την ισχύ των ανωτέρω δικαιολογητικών :
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 Το απόσπασμα του ποινικού μητρώου θεωρείται έγκυρο εφόσον φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός
τριών (3) μηνών από την υποβολή του εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.
 Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.
 Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον υποφάκελο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται υποχρεωτικά και
επί ποινή αποκλεισμού :
 Αντίγραφο άδειας υδραυλικού, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, και υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας και εξειδίκευσης για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
 Η ενυπόγραφη υποβολή του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) και θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.
Στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου θα προσδιορίζεται με σαφήνεια το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σε ωριαία αντιμισθία (κόστος ανά ώρα εργασίας) για τον υδραυλικό και
τον βοηθό υδραυλικού καθώς και του ΦΠΑ (στο συνολικό ποσό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι
νόμιμες κρατήσεις).
Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Η τιμή θα δοθεί ανά ώρα απασχόλησης σταθερή, χωρίς καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και
θα ισχύει για όλο το διάστημα της σύμβασης.
Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει τον προϋπολογισμό η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων και θα εξασφαλίζει
επακριβώς τα απαιτούμενα σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσες
προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά θα
συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών».
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει της τιμής ανά ώρα συνολικά για τον υδραυλικό και τον βοηθό υδραυλικού. Για να αναδε-
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ιχθεί κάποιος μειοδότης θα πρέπει να έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει της τιμής και στα δύο πεδία, ήτοι και για τον υδραυλικό και για τον βοηθό υδραυλικού.
Σημειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από
τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
8. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα

γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού-

Δημοσιονομικού Ελέγχου, από συγκεκριμένο ΚΑΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση
δαπάνης, μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από
την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
-Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64 του Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου.
-Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.
9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας,
καθώς και με τον τεχνικό υπεύθυνο του Διοικητηρίου.
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινά από την υπογραφή της και διαρκεί για ένα έτος (δώδεκα μήνες) μέχρι την
οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και την υπογραφή των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 221, 217 του Ν. 4412/2016.
10.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.
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11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το

προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής

καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των
εργαζομένων, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος
αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές
υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την
ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείο του.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται με προγραμματισμένες ή έκτακτες επισκέψεις υδραυλικού, μετά
από συνεννόηση των υπευθύνων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τον ανάδοχο.
Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου σε αίτημα των υπευθύνων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο χρόνος ανταπόκρισης πρέπει να
είναι άμεσος.
Τα υλικά για τις ανωτέρω εργασίες θα διατίθενται από την υπηρεσία, εκτός από την τοποθέτηση
συνηθισμένων ανταλλακτικών (σιλικόνη, φλάντζες, λαστιχάκια) που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για βλάβες μεγαλύτερης έκτασης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
της Π.Ε. Ηλείας αναλυτική οικονομική προσφορά για τα απαιτούμενα υλικά.
Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης.
Η πιστοποίηση της επίσκεψης και η πιστοποίηση των εργασιών θα γίνεται με την συμπλήρωση δελτίου
τεχνικού ελέγχου το οποίο θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους της Π.Ε. Ηλείας.
Ο υδραυλικός που θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που θα εκτελούνται στα κτήρια ευθύνης της Π.Ε.
Ηλείας πρέπει να έχει άδεια για αντίστοιχες εργασίες.
12. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε
σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι 14-05-2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στον 3ο όροφο του
Διοικητηρίου Πύργου, Μανωλοπούλου 47, 27131.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των ενδιαφερομένων,
εφόσον το επιθυμούν στις 14-05-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ..
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου των
κεντρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στο Διοικητήριο, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. στη διεύθυνση : www.pde.gov.gr.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό από την αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών Πατά Σωτηρία, τηλ. 26213-60415.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Η παρακάτω τεχνική προδιαγραφή αφορά τις υπηρεσίες υδραυλικού (καζανάκια, νιπτήρες, τουαλέτες,
υδρευτικό και αρδευτικό δίκτυο, δίκτυο θέρμανσης και δίκτυο αποχέτευσης) για τα κτήρια που στεγάζουν
τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας.
Οι παρεχόμενες εργασίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι:
1. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτηρίων της ΠΕ Ηλείας.
2. Αλλαγή φλοτέρ, φούσκες, μπουτόν, σπιράλ, βάνες, βίδες για τα καζανάκια.
3. Αλλαγή μηχανισμών βρύσης, σπιράλ, ντουζ, τηλέφωνα ντουζ και αλλαγή βρύσης, όπου χρειάζεται.
4. Αλλαγή σπιράλ, βανών βρύσες, σιφώνια για τους νιπτήρες.
5. Απόφραξη σιφονιών και φρεατίων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων
6. Έλεγχος και συντήρηση των υδραυλικών πυροσβεστικών φωλιών.
7. Έλεγχος επισκευή και συντήρηση κεντρικής θέρμανσης, μέτρηση καυσαερίων τους, τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων.
8. Έλεγχος και συντήρηση μηχανοστασίου ύδρευσης και πυροσβεστικού δικτύου.
9. Έλεγχος και συντήρηση των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένης και των διορθώσεων
κάθε απαιτούμενης βλάβης καθώς και τη σωστή λειτουργία αυτών.
10.Επισκευή δικτύου άρδευσης περιβάλλοντος χώρου κτιρίων της ΠΕ Ηλείας.
Υποχρεώσεις Αναδόχου


Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.



Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται με προγραμματισμένες ή έκτακτες επισκέψεις
υδραυλικoύ, μετά από συνεννόηση των υπευθύνων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τον
ανάδοχο.



Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου σε αίτημα των υπευθύνων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο χρόνος ανταπόκρισης πρέπει να είναι άμεσος.



Τα υλικά για τις ανωτέρω εργασίες θα διατίθενται από την υπηρεσία, εκτός από την τοποθέτηση
συνηθισμένων ανταλλακτικών (σιλικόνη, φλάντζες, λαστιχάκια) που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Για βλάβες μεγαλύτερης έκτασης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στο τμήμα προμηθειών
της Π.Ε. Ηλείας αναλυτική οικονομική προσφορά για τα απαιτούμενα υλικά.



Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης.



Η πιστοποίηση της επίσκεψης και η πιστοποίηση των εργασιών θα γίνεται με την συμπλήρωση
δελτίου τεχνικού ελέγχου το οποίο θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους της Π.Ε. Ηλείας.



Ο υδραυλικός που θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που θα εκτελούνται στα κτήρια της Π.Ε.
Ηλείας πρέπει να έχει άδεια για αντίστοιχες εργασίες.

Αποδέχομαι όλες τις διαδικασίες για την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης,
αποχέτευσης, θέρμανσης και άρδευσης των εξωτερικών χώρων των κτηρίων της ΠΕ Ηλείας, σύμφωνα με
τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης (Παράρτημα Α΄) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.
πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/…………/……………./2021

Ημερομηνία …./……/2021

………………………………….
(Σφραγίδα –Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ……………………………….…….…………………………………………………..
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ.

: ……………………………….………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ………………………………….…………….………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….………………….…………………………………..
Η παρούσα προσφορά αφορά την παροχή εργασιών συντήρησης και επισκευής των
εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και άρδευσης των εξωτερικών χώρων των κτηρίων
αρμοδιότητας της ΠΕ Ηλείας για ένα έτος (δώδεκα μήνες), ως ακολούθως:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.

Υδραυλικός

2.

Βοηθός υδραυλικού

ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
24%

Σύνολα

Πύργος, …………………. 2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)

