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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια «φιαλών εμφιαλωμένου πόσιμου νερού» για το έτος 

2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του 

άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 4665/07-

12-2018 εισήγηση για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται 

στο ποσό των 1.200,00€ (χιλίων διακοσίων ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 13% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 

1.356,00€ (χιλίων τριακοσίων πενήντα έξη ευρώ). 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π., τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 21η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει: 

1. τα δικαιολογητικά συμμετοχής  
2. την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές) και 

3. την οικονομική προσφορά. 
4. Την Υ.Δ. (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί του ότι έλαβα γνώση των διατάξεων της 

παραγράφου 5 του άρθρου 24 των Ν.4412/2016 και της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του 

Ν.4497/2017 και δεν εμπίπτω στους τιθέμενους περιορισμούς. 
5. Βεβαίωση περί μη πτώχευσης. 

 
Επισημαίνεται ότι πριν τη λήψη της απόφασης ανάθεσης πρέπει να προσκομισθούν από τον προσωρινό 

ανάδοχο το απόσπασμα του ποινικού μητρώου, η φορολογική και η ασφαλιστική του ενημερότητα ως 

αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση αγαθών / Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

 
Ενδεικτικά, το Ε.Β.Ε.Π. θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων ειδών: 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΜΗΜΑ 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Φαξ: 
E-mail: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραιώσεως και Αρχείου 

Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα 
210 41.77.241-5 

210 41.78.680 
protocol@pcci.gr 

Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2018 

Αριθμ. Πρωτ.:4834/18-12-2018   

Προς: 

 
 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 Περιγραφή 

Αγαθού 

Τεχνικά  

χαρακτηριστικά  
CPV 

 
Ποσότητα 

Εκτιμώμενη 

αξία 
Φ.Π.Α. 

Συνολική 

δαπάνη 

Εμφιαλωμένο νερό 
Φιάλες εμφιαλωμένου 

νερού 
65111000-4 4.500 λίτρα 1.200,00€ 156,00€ 1.356,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.200,00€ 156,00€ 1.356,00€ 
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Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για 

την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στο Ε.Β.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων, του 
κόστους μεταφοράς των ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους του Επιμελητηρίου, του κόστους 

φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του 
αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά. 

 
Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 200 – 

215. Η παραλαβή των προς προμήθεια αγαθών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από την κατά νόμο αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Ε.Β.Ε.Π. και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 

τις 31/12/2019. 
 

Πληρωμή 

Η πληρωμή θα γίνει από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π., κατόπιν έκδοσης σχετικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 

Ε.Β.Ε.Π. έτους 2019, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899, μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών, με 
επιβάρυνση όλων των σχετικών νομίμων κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και φόρων αποκλειστικά 

από τον Ανάδοχο και μετά την έγκριση αρμοδίως των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Ε.Β.Ε.Π. 

 

Το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π., μετά από έλεγχο που διενήργησε στον προϋπολογισμό 
δαπανών οικονομικού έτους 2019, διαπίστωσε ότι υπάρχει διαθέσιμη, εξειδικευμένη και επαρκής πρόβλεψη 

πίστωσης στον κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) 1899. 
 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16. Το Ε.Β.Ε.Π. δεν 
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο λήξης της διάρκειας της 

σύμβασης και μη εξάντλησης των ανωτέρω ποσοτήτων, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να 
διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 
απαίτηση της Υπηρεσίας. 

 

Ζημιές – Ατυχήματα  
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε 
οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του 

αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, το Ε.Β.Ε.Π. δεν έχει καμιά ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις 

ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις 
περιπτώσεις αυτές. 

 
Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Ε.Β.Ε.Π. 

 
Η σύμβαση αφορά στα κάτωθι: 

 
Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» αναλαμβάνει την τροφοδοσία στις εγκαταστάσεις της επί της οδού Γ. Κασιμάτη 1, 

Πειραιάς, εμφιαλωμένου νερού 18,9 Lit (περιεχόμενο), με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και 
συμφωνίες : 

 

 Οι κενές φιάλες 18,9lt που χρεώνονται, θα πιστώνονται με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου κατά την 

επιστροφή τους στην περισυλλογή που θα γίνεται από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». 
 Η τροφοδοσία θα γίνεται κάθε κατόπιν ενημέρωσης του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» από τον «ΠΕΛΑΤΗ» στα 

γραφεία του «ΠΕΛΑΤΗ» στην διεύθυνση Γ. Κασιμάτη 1, Πειραιάς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάγκη 

τροφοδοσίας λόγω χαμηλής κατανάλωσης (περίοδο εορτών/διακοπών), θα ειδοποιείται ο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ». 
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 Οι ψύκτες παροχής νερού θα παρέχονται από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» χωρίς χρέωση, με τη μορφή 

χρησιδανείου καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας.  
 Τα φίλτρα και η συντήρηση των ψυκτών παροχής νερού επιβαρύνουν τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». 

 Διάρκεια του Συμφωνητικού ορίζεται ένα (1) έτος και συγκεκριμένα από 01-01-2019 έως και 31-12-

2019.  

 H πληρωμή του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» θα πραγματοποιείται από τον «ΠΕΛΑΤΗ», μετά από την 

προσκόμιση τιμολογίου, το οποίο επιβαρύνεται με τις αντίστοιχες νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή 

τρίτων. 
 

Απαγόρευση υποκατάστασης 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν επιτρέπεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την 

εκτέλεση της σύμβασης ούτε να εκχωρήσει σε τρίτο, μέρος ή το σύνολο των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της 

σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». 
 

Λύση σύμβασης 

Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια, εάν οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» 
πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 
 

Η σύμβαση λύεται επίσης κατόπιν καταγγελίας της από τον «ΠΕΛΑΤΗ» για οποιονδήποτε λόγο, κατά την 

απόλυτη κρίση της, εάν ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» επιθυμεί να διακόψει την συνεργασία της με τον 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», χωρίς να απαιτείται η συνδρομή υπαιτιότητας του τελευταίου. Η σύμβαση τέλος 

λύεται κατόπιν καταγγελίας της από τον «ΠΕΛΑΤΗΣ» λόγω υπαιτιότητας του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». 

Ανεξάρτητα από άλλες προβλέψεις της σύμβασης, λόγοι υπαιτιότητας του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» θεωρείται 
ότι συντρέχουν ιδίως εάν ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν προμηθεύει και παραδίδει τα εκάστοτε 

παραγγελλόμενα είδη, δεν τηρεί τους προβλεπόμενους χρόνους παράδοσης, προμηθεύει και παραδίδει 
είδη που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, δεν αντικαθιστά τυχόντα 

ελαττωματικά είδη τα οποία ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» έχει αρνηθεί να παραλάβει και γενικά δεν εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του ή παραβιάζει τους όρους της σύμβασης. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ», πριν προχωρήσει στην 
καταγγελία της σύμβασης θα ενημερώσει εγγράφως τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» για τους λόγους και την 

πρόθεση της να καταγγείλει την σύμβαση, θέτοντας εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν παρόλα αυτά 
ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν συμμορφωθεί, ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» δικαιούται να προχωρήσει άμεσα στην 

καταγγελία της σύμβασης και στην κήρυξη του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» έκπτωτο. 
 

Επίλυση Διαφορών 

Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες μεταξύ του «ΠΕΛΑΤΗ» και του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσουν 

τα θέματα με καλή πίστη και σε πνεύμα συνεργασίας. Κατά τόπο αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε 
διαφοράς δεν επιλυθεί κατά τα ανωτέρω, είναι τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια του Πειραιά. 

 Τυχόν διαφορές μεταξύ του Ε.Β.Ε.Π. και του Αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν. 

4412/16 και Ν. 4497/17. 

 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του και του Ν.4412/16 και 
Ν.4497/17, καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 

Λοιποί Όροι 
Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως με την κοινή συμφωνία των μερών. 
 

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την προμήθεια  

1. Οι διατάξεις του Ν.4497/17 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

2. Οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
3. Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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