
              

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ        
  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ

                                                  Σέρρες, 17/06/2016

                                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  62/2016

                             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.188,27€
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Σύμβασης : από την υπογραφή έως
31-12-2016, με δυνατότητα παράτασης μέχρι (2) δύο μήνες
και μέχρι της εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  χημικών υλικών για τον καθαρισμό και
την    απολύμανση  του  νερού  της    πισίνας  του
κολυμβητηρίου του «Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής
Κοινωνικής Πολίτικης και Αθλητισμού Δήμου Σερρών 

                                                    CPV: 24962000-5   

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

     Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 7.188,27€ με ΦΠΑ ,αφορά την προμήθεια χημικών
υλικών  για  τον   καθαρισμό  και  την    απολύμανση  του  νερού  της    πισίνας  του
κολυμβητηρίου  του  «Οργανισμού  Προσχολικής  Αγωγής  Κοινωνικής  Πολίτικης  και
Αθλητισμού Δήμου Σερρών» :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΣΙΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 10,5 x 25 m

Η ποιότητα των υλικών θα πρέπει να είναι αρίστη και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
για χρήση σε κολυμβητικές πισίνες.

Τα υλικά που θα προσκομίζονται σε συσκευασίες, θα αναγράφουν την σύσταση του υλικού, τις
προδιαγραφές τους, την χρήση για την οποία προορίζονται, τις οδηγίες χρήσης, τις προφυλάξεις που
πρέπει να λαμβάνει το τεχνικό προσωπικό κατά την τοποθέτησή τους, την μάρκα και τις δοσολογίες.

Η συσκευασία τους πρέπει να είναι άθικτη και απαραβίαστη κατά την παράδοση. Επιστρέφεται
κάθε συσκευασία που έχει φθορές ή παραβιάσεις.

Τα υλικά δεν πρέπει να δημιουργούν ίζημα στις δεξαμενές. Επίσης όλα τα υλικά διαλυμένα στο
νερό να είναι ακίνδυνα, σε περίπτωση κατάποσης ποσότητας νερού από τους αθλούμενους και να
δοθούν γραπτές οδηγίες για πρώτες βοήθειες για την περίπτωση επαφής, κατάποσης και κατά την
χρήση τους από τεχνικό προσωπικό. Αν κάποιο υλικό δεν είναι συμβατό με κάποιο άλλο πρέπει να
αναφερθεί γραπτώς και να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες χρήσης.

Κάθε συμμετέχων επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να δώσει προσφορά για όλα τα είδη και όχι για
κάθε είδος.

Στα  δικαιολογητικά  των  φακέλων  συμμετοχής  των  διαγωνιζομένων  θα  υπάρχει  πίνακας



περιεχομένων και θα είναι αριθμημένα και ταξινομημένα με την ίδια αρίθμηση και ταξινόμηση των
παραγράφων της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε δύο αντίγραφα και να διευκρινίζεται εμφανώς πιο είναι το
πρωτότυπο επί ποινή αποκλεισμού.

Στην  προσφορά  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επί  ποινή  αποκλεισμού  τα  παρακάτω
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών:

• Η ποιότητα των υλικών και, σε περίπτωση που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία
για κάποιο υλικό, η έγκριση του προϊόντος από τον Ε.Ο.Φ. 

• Η σύσταση του υλικού και οι προδιαγραφές του, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες
με το παράρτημα Ι της παρούσας.

• Η χρήση για την οποία προορίζονται.

• Οι οδηγίες χρήσης.

• Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει το τεχνικό προσωπικό κατά την τοποθέτησή
τους.

• Η μάρκα αναγραφόμενη στα δοχεία /συσκευασίες τους.

• Οι δοσολογίες χρήσης τους.

• Η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος.  Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει  ο
ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

• Όλοι  οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό,  οφείλουν  απαραιτήτως  να  υποβάλλουν
πιστοποιητικό, με το οποίο να τεκμηριώνεται ότι  εφαρμόζονται τα Διεθνή Πρότυπα
ISO 9001:2008 της εταιρίας τους.

Προσφορές που δεν περιέχουν όλα τα ως άνω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κάθε παράδοση θα πρέπει  να συνοδεύεται  επί  ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικά –
αναλύσεις από το Γ.Χ.Κ. ή από τον ανάλογο φορέα. 
Η παράδοση θα γίνεται ύστερα από έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία από την υπηρεσία
εντός  της  ημέρας  στο  χώρο  που  θα  υποδείξει  η  υπηρεσία  (σε  όσα  σημεία  επιθυμεί  η
αναθέτουσα αρχή).
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας
(ή  της  αντικατασταθείσας  ποσότητας)  πέραν  της  ορισθείσης  προθεσμίας  και  εφόσον η
καθυστέρηση  υπερβαίνει  τη  μια  εργάσιμη  μέρα,  υποχρεούται  να  πληρώσει  προς  την
Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας
της  ποσότητας  του  τροφίμου  που  παραδόθηκε  εκπρόθεσμα.  Όλα  τα  προϊόντα  θα
μεταφέρονται και θα παραδίδονται σε κιβώτια τα οποία θα παραμένουν  στις αποθήκες της
εκάστοτε υπηρεσίας  για λόγους αποθήκευσης.
Τέλος,  σε  κάθε  παράδοση  όλα  τα  προσφερόμενα  προϊόντα  θα  συνοδεύονται  από
πιστοποιητικό και αναλύσεις των τελευταίων πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το Γενικό
Χημείο του Κράτους. 

Στην τιμή των υλικών περιλαμβάνεται και η μεταφορά τους στο χώρο του κολυμβητηρίου.
Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα είναι τμηματική κατά την κρίση και ανάλογα με τις

ανάγκες του Κολυμβητηρίου του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών.
Δεν επιτρέπεται, πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας

που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η ανάθεση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη
σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής
λειτουργίας  του  δηλωθέντος  εργοστασίου  για  οποιονδήποτε  λόγο  ενώ,  μετά  την  σύναψη  της
σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αναδόχου
προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά
από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.



Σε περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης ενός συμβατικού προϊόντος στην αγορά, ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με άλλο προϊόν, άριστης ποιότητας, που φέρει τη νόμιμη
αδειοδότηση για την ίδια χρήση και να είναι σύμφωνο με όλα όσα προβλέπει η σύμβαση. Προ της
προμήθειας  του διαφορετικού προϊόντος  ο  προμηθευτής υποβάλλει  στο  Νομικό  πρόσωπο όλα τα
έγγραφα που αποδεικνύουν την έλλειψη του συμβατικού προϊόντος στην αγορά, πλήρη φάκελο με τα
δικαιολογητικά που απαιτεί η μελέτη  στην τεχνική περιγραφή, προσφορά για το νέο προϊόν, καθώς
και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το νέο αυτό προϊόν είναι σύμφωνο με τους όρους της
σύμβασης.  Το  προϊόν  αυτό  θα  χρησιμοποιηθεί  μόνο  για  το  διάστημα  που  υπάρχει  έλλειψη  του
συμβατικού προϊόντος και μόνο μετά από την έγκριση του Νομικού προσώπου. Σε καμία περίπτωση
δεν δικαιολογείται εκ του παραπάνω λόγου αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που δικαιούται ο
ανάδοχος.

Κάθε συμμετέχων, θα πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση ότι τα
προϊόντα κατά τη παράδοση δεν θα έχουν καμία απολύτως απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός της ημέρα μετά από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία
της υπηρεσίας στο χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία ( σε όσα σημεία επιθυμεί η αναθέτουσα αρχή).

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύ-

πτει:
α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ 1 του
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.

β) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή

γ) Για αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, για
την περίπτωση των Νομικών Προσώπων (κατωτέρω υπό στοιχείο Γ), είναι:
1.   ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
2. διαχειριστές Ε.Π.Ε
3. Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε
4. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι.

Εάν από το υποβληθέν απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος/των αδικημάτων, για το
οποίο/οποία  καταδικάσθηκε ο διαγωνιζόμενος,  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  από τον  ίδιο  υπέυθυνη  δήλωση του Ν.
1599/86, στην οποία καταγράφεται με σαφήνεια το αδίκημα/αδικήματα.

2.Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστι -
κής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα:

Για τα φυσικά πρόσωπα :
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

Για τα νομικά πρόσωπα (κατωτέρω υπό στοιχείο Γ):



Ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη
κατάσταση. Επίσης ότι  δεν έχει  κινηθεί  σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,  αναγκαστική
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις,
μπορεί να προσκομιστεί Ένορκη Βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου ή
Πρόξενου.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986,  στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνι-
κής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούμενο από αυτούς
προσωπικό (π.χ. από ΙΚΑ) και για τους ίδιους. 

Ειδικότερα, για την περίπτωση των  νομικών προσώπων (κατωτέρω υπό στοιχείο Γ) στην ως άνω
υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνονται και οι εισφορές των μελών της διοίκησης αυτών (πχ ΟΑΕΕ) δηλα-
δή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή όλων των διαχειριστών ανάλογα με τη νομική τους μορ-
φή.

4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης  (ασφαλιστικές ενημερότητες)
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό (σε συμφωνία με την
αμέσως προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση), από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
 αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
  αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλι-
σμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
 σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου ανάλογου φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται
η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή,
εκδοθέντα το πολύ έξι ( 6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τα οποία οποίο αν δεν συνάδουν με το
είδος της προμήθειας θα οδηγούν σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

          7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά οι ομάδες για τις οποίες συμ-
μετέχει στο διαγωνισμό, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω (πίνακες άρθρου 1 της παρούσας)

          8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: 

       - ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν
και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

        -Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

     -Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των  Ο.Τ.Α.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται ότι:
- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την

επαγγελματική διαγωγή του.
- Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με



την επαγγελματική του ιδιότητα ή δραστηριότητα.
                -Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτι -
κές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει  προς το δημόσιο τομέα.
                -Δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν.

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται:
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τον ζητούμενο, ήτοι

εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
 Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις

απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη εντός δύο (2) εργασίμων ημερών με δικές του δα-
πάνες.

 Ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας
κατανάλωσης με  τις  ανάλογες  πιστοποιήσεις  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

11.  Επίσης,  προκειμένου  να  προκύπτει  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος της  εταιρίας,  καθώς  και  η  χρονική
διάρκεια της εκπροσώπησης πρέπει να υποβληθούν και τα νομιμοποιητικά  έγγραφα κάθε συμμετέχοντος,
δηλαδή:

-αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων  τροποποιήσεών  του, όπως και τα
σχετικά ΦΕΚ αυτών (για τους διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε), 

-αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για τους δια-
γωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε και Ε.Ε). 

Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των προσκομιζόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού οι εταιρίες (ΑΕ ,
ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κτλ.) οφείλουν επιπροσθέτως, επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν και πιστοποιητικό περί τρο-
ποποιήσεων καταστατικού από αρμόδια αρχή έκδοσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του δια-
γωνισμού, στο οποίο να εμφανίζεται μέχρι και η τελευταία τροποποίηση.    

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης νομιμοποιητικό έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος
άρθρου είναι μόνο η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή η βεβαίωση μεταβολής εργασιών
φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια ΔΟΥ. Αν, ωστόσο, ο
συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη δή-
λωση σχετικά με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του και το αντικείμενο αυτών, στην οποία θα επισυνάπτει
απλή εκτύπωση των σχετικών στοιχείων που παράγει το ΤΑΧΙS.  

Β  .   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)  :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που
δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορ-
κη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύ-
θυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματι-
κού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτι-
κό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.  Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται  ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει  όλες τις  περι-
πτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οι-
κείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους, εκδοθέν το πολύ έξι ( 6) μήνες πριν από
τη διενέργεια του διαγωνισμού και το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα



οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

4. Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές  ενημερότητες)
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα πε-
ριεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξε-
κάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Τα με αριθμούς 8 έως και 13 δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.

Γ. ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ):
Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό
Ν.Π. 

Δ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:

1. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3), (4), (5), (6) και (8) έως και (13) της ανωτέρω περίπτωσης Α.

Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ:

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιο-
γράφο.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  των  συμμετεχόντων  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  που
εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένοι,  πρέπει  να
υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος
που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που
το  οικείο  κράτος  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  προμηθευτής,  δεν  εκδίδει  κάποιο  έγγραφο  ή
πιστοποιητικό  από  αυτά  που  ζητούνται  πιο  πάνω,  ή  που  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  ανωτέρω
περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής
ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση.  Η  υποχρέωση  αυτή  αφορά  όλες  τις  πιο  πάνω  κατηγορίες  ημεδαπών  και  αλλοδαπών
υποψηφίων.

Ανάλυση κάθε επιμέρους χημικού υλικού:

1. Υποχλωριωδες  ασβέστιο  (μπριγκέτες)  το  οποίο  χρησιμοποιείται  ως απολυμαντικό  υλικό  για
χρήση στην πισίνα του Κολυμβητηρίου Οι μπριγκέτες θα διαλυτοποιούνται σε ειδική συσκευή και το
διάλυμα θα τροφοδοτείται με δύο αυτόματες δοσομετρικές αντλίες στην παροχή του νερού προς τα
φίλτρα και μετά στην πισίνα.



2. Υποχλωριώδες νάτριο 11 % έως 14% (χλώριο υγρής μορφής), το οποίο χρησιμοποιείται ως
απολυμαντικό  υλικό  για  χρήση  στην  πισίνα   και  η  διάχυσή  του  σ’  αυτήν   θα  γίνεται  μέσω
δοσομετρικής αντλίας. Το χλώριο δεν θα πρέπει να μεταβάλλει το ph του νερού και να δημιουργεί
επικαθήσεις αλάτων που μπλοκάρουν τα φίλτρα.

Το υλικό θα φτάνει στο τόπο παραλαβής του με όλες τις απαραίτητες από το νόμο προφυλάξεις
για μεταφορά και αποθήκευση υλικών αυτού του είδους.

3. Αλγοκτόνο υγρό

Η προμήθεια αφορά αλγοκτόνο υγρής μορφής κατάλληλο για την καταπολέμηση των άλγεων τα
οποία αναπτύσσονται στο νερό της πισίνας και αλλάζουν το χρώμα σε πράσινο και μερικές φορές
φαίνονται ως καφέ και μαύρες επικαλύψεις στα τοιχώματα των πισινών. Πρέπει να είναι συμβατό με
όλα τα χλώρια που αναφέρονται και να μην περιέχουν χλώριο ή βρώμιο. Χρησιμοποιείται ως υλικό
καθημερινής συντήρησης.

4. Κροκιδωτικό Υγρό

Η προμήθεια αφορά κροκιδωτικό για την καταπολέμηση της θολότητας που δημιουργείται από
τυχόν αιωρήματα στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών.

5. Υγρό για μείωση Ph (διάλυμα θειικού οξέος)

Η προμήθεια αφορά μειωτή Ph υγρής μορφής έτσι ώστε η οξύτητα του νερού να παραμένει
σταθερή μέσα στα όρια που θέτει η νομοθεσία. Ο μειωτής Ph υγρής μορφής θα χρησιμοποιείται για
την καθημερινή αντιμετώπιση ρύθμισης της οξύτητας μέσω δοσομετρικής αντλίας.

6. Στέρεο για αύξηση Ph

Η προμήθεια  αφορά υλικό  αύξησης  Ph στερεής  μορφής έτσι  ώστε  η  οξύτητα του νερού να
παραμένει  σταθερή  μέσα  στα  όρια  που  θέτει  η  νομοθεσία  και  θα  χρησιμοποιείται  για  έκτακτη
αντιμετώπιση ρύθμισης της οξύτητας.

7. Στέρεο για μείωση Ph

Η προμήθεια αφορά μειωτή Ph στερεής μορφής έτσι ώστε η οξύτητα του νερού να παραμένει
σταθερή μέσα στα όρια που θέτει  η νομοθεσία και θα χρησιμοποιείται  για έκτακτη αντιμετώπιση
ρύθμισης της οξύτητας. 

8. Ταμπλέτες  μέτρησης  χλωρίου  για  την  σωστή  μέτρηση  του  χλωρίου  του  νερού  της

κολυμβητικής δεξαμενής. Και Ταμπλέτες μέτρησης Ph για την σωστή μέτρηση του Ph του νερού της

κολυμβητικής δεξαμενής.

9. ΤρίχλωροΣΟΚ ισοκυανουρικό) για διόρθωση του Ph του χλωρίου

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                       ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                       ΤΑΣΣΙΟΣ                                ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ            ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ



  

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ        
  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ

                                                  Σέρρες, 17/06/2016

                                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  62/2016

                             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.188,27€
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Σύμβασης : από την υπογραφή έως
31-12-2016, με δυνατότητα παράτασης μέχρι (2) δύο μήνες
και μέχρι της εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  χημικών υλικών για τον καθαρισμό και
την    απολύμανση  του  νερού  της    πισίνας  του
κολυμβητηρίου του «Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής
Κοινωνικής Πολίτικης και Αθλητισμού Δήμου Σερρών 
                                                    CPV: 24962000-5   

                                

                             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παραθέτουμε κατωτέρω ενδεικτικές ποσότητες των χημικών υλικών.
 Οι ποσότητες αυτές αποτελούν ενδεικτικό στοιχείο για να διευκολύνει την αξιολόγηση και κρίση

των οικονομικών φορέων  για την υποβολή της προσφοράς τους σε σχέση με την προϋπολογιζόμενη
δαπάνη της μελέτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ενδεικτικές ετήσιες
  ποσότητες

1

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
(ΜΠΡΙΓΚΕΤΕΣ) 

κιλό 680,66



2 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (ΧΛΩΡΙΟ
ΥΓΡΟ)

κιλό 4.406,74

3 ΑΛΓΕΟΚΤΟΝΟ  SUPER
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

λίτρο 133.00

4 ΚΡΟΚΚΙΔΩΤΙΚΟ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

λίτρο 134.00

5 ΥΓΡΟ  ΓΙΑ  ΜΕΙΩΣΗ  PH  (ΔΙΑΛΥΜΑ
ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ)

κιλό 45.00

6 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ PH -minus κιλό 46.00

7 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ PH -PLUS κιλό 90.00

8
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ-
PH

100άδα) 32.00

9 ΧΛΩΡΙΟ ΣΟΚ κιλό 85.00

Οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές και οριστικοποιούνται ανάλογα με τις
ανάγκες του Νομικού προσώπου έως το τέλος της συμβατικής διάρκειας. Η δέσμευση ισχύει ως προς
την ανώτατη δαπάνη της σύμβασης και την τιμή της σύμβασης, χωρίς δέσμευση της αναθέτουσας
αρχής  για  την  πραγματοποίηση  συγκεκριμένων  ποσοτήτων  ανά  είδος  αλλά  και  με  δυνατότητα
υπέρβασης  από  την  αναθέτουσα  αρχή  της  ενδεικτικής  ποσότητας  ανά  είδος  έως  και  100% της
ενδεικτικής ποσότητας του πίνακα της παρούσας, πάντα υπό τον προαναφερόμενο περιορισμό μη
υπέρβασης του συνόλου της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης και της τιμής της σύμβασης
ανά μονάδα κατά είδος.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει αποζημίωση στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι
συγκεκριμένες ποσότητες προμήθειας υλικών ως προς οποιοδήποτε μέρος τους.

 

Παραθέτουμε κατωτέρω τις ανώτερες αποδεκτές προσφερόμενές τιμές των χημικών υλικών.

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ενδεικτικές

ετήσιες
  ποσότητες

ΑνώτατηΑποδεκτ
ή  Τιμή  μονάδας
σε €

Συνολικό
κοστος

1

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
(ΜΠΡΙΓΚΕΤΕΣ) 

KGR 680,66 4.60 3.131,03

2 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ  ΝΑΤΡΙΟ
(ΧΛΩΡΙΟ ΥΓΡΟ)

KGR 4.406,74 0.35 1542,36

3 ΑΛΓΕΟΚΤΟΝΟ  SUPER
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

KGR 133.00 1.30 172,90

4 ΚΡΟΚΚΙΔΩΤΙΚΟ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

KGR 134.00 2.00 268,00

5 ΥΓΡΟ  ΓΙΑ  ΜΕΙΩΣΗ  PH
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ)

KGR 45.00 0,70 31,50

6 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ PH -minus KGR 46.00 0.70 32,20

7 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ PH -PLUS KGR 90.00 0.70 63,00

8
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΛΩΡΙΟΥ- PH

SET(100TM
X)

32.00 11.00 352,00

9 ΧΛΩΡΙΟ ΣΟΚ KGR 85.00 2.40 204,00

5.796,99



ΦΠΑ 24 1.391,28

7.188,27

                    
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                       ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                       ΤΑΣΣΙΟΣ                                ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ            ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

  

                
                
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

                        ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
                       ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Αριθ. Μελέτης: 62/2016

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ  ΠΙΣΙΝΑ ΤΟΥ Ν.Π» 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο         ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ:  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ(€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
(ΜΠΡΙΓΚΕΤΕΣ) 

KGR
680,66

2
ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ
ΝΑΤΡΙΟ(ΧΛΩΡΙΟ ΥΓΡΟ)

KGR 4.406,74

3
ΑΛΓΕΟΚΤΟΝΟ  SUPER
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

KGR 133.00

4
ΚΡΟΚΚΙΔΩΤΙΚΟ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

KGR 134.00

5
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ PH (ΔΙΑΛΥΜΑ
ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ)

KGR 45.00

6 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ PH -minus KGR 46.00

7 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ PH -PLUS KGR 90.00

8
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΛΩΡΙΟΥ-PH

SET(100T
MX)

32.00



9 ΧΛΩΡΙΟ ΣΟΚ KGR 85.00

 

ΤΟΠΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
  Σέρρες 
                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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