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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Αρ. Πρωτ

19029

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη ότι, η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν
και ιδίως:
•

του ν.4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

• Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της απoκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
•

του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

•

του ν.4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

•

της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές»,

•

του ν.3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)

•

του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

•

του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,

•

του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

•

του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών

•

του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

•

Το Ν.2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων στο τεύχος
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως(Φ.Ε.Κ. 199/Α).

•

Την υπ΄αριθµ. 196/17 Υ.Α. (ΦΕΚ 2824/11.08.17) «Καθορισµός Ηµερήσιων και
Εβδοµαδιαίων Νοµαρχιακών και Τοπικών Εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης ∆ηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου».
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•

το ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α΄/04.06.2009) «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»

•

του ν.3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις

•

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”

•

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»

•

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

•

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,

•

το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες

•

του π.δ. 39/2017 «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

•

της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων »

•

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”.

•

της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),

•

του Ν.3054/ΦΕΚ Α΄230/25.09.2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες
διατάξεις.

•

Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου12-12-2012(ΦΕΚΑ΄240),
που κυρώθηκε
µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: «Η διαδικασία
ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών
αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ.
πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες
των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται
εφεξής από τους οικείους ∆ήµους σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον
Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης {αρ.11389/83-1993 απόφαση Υπ.Εσωτερικών(ΦΕΚΒ΄185)}, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

•

Την αριθµ.3/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, µε την οποία παρέχονται
οδηγίες για την ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και
όλων των Νοµικών τους Προσώπων.

•

της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης».

•

Την µε αρ. Υ.Α. 56902/215/2.6.2017 (Τεχνικές λεπτοµέρειες & διαδικασίες
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.).

•

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση».
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•

Την µε αρ. 204/2017 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία συγκροτείται η επιτροπή
αξιολόγησης και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισµών προµηθειών & υπηρεσιών από
60.000€.

•

Την µε αρ. 19/2017 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αγ. Βαρβάρας.

•

Την µε αρ. 52/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας (∆ΗΚΕΑΒ) µε την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια προµήθειας υγρών καυσίµων και έγινε διάθεση
πίστωσης .

•

Την 17/17 απόφαση Α΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής.

•

Την 30/17 απόφαση Β΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής.

•

Την 98/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας Βαρβάρας για την έγκριση
διενέργειας της Προµήθειας υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες λειτουργίας
του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας καθώς και των Νοµικών του Προσώπων (∆ΗΚΕΑΒ,
Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή) για τα έτη 2018-2019.

•

Την 226/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την ψήφιση και διάθεση
πιστώσεων πολυετών δαπανών για τα έτη 2018 & 2019.

•

Την 235/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία , εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης και η τεχνική µελέτη.

•

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για τη προµήθεια µε
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019», προϋπολογισµού 441.905,87€ (µε
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Αντικείµενο της προµήθειας – Προϋπολογισµός
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

∆απάνη (€)

σύνολο δαπάνης

∆ήµος Αγίας Βαρβάρας
1

Α (245.882,00)+Β
(17.118,00):

263.000,00

2

Σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

σύνολο δαπάνης:

39.356,70

3

Σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

σύνολο δαπάνης:

46.302,00

4

∆ΗΚΕΑΒ

σύνολο δαπάνης:

7.717,00

Γενικό σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

356.375,70

Φ.Π.Α. 24%

85.530,17

ΓΕΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

441.905,87
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Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
www.promitheus.gr

1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

2

Πετρέλαιο θέρµανσης

09135100-5

3

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

4

Ελαιολιπαντικά

09210000-4

5

Γράσσο ∆ιαρκείας

24951000-5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ANΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16/10/2017 ώρα 14.00

17/10/2017 ώρα
08.00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/11/2017 ώρα
15.00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8

Πόλη

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΤΤΙΚΗ

Ταχυδροµικός Κωδικός

12351

Χώρα

ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός ΝUTS

GR 300

Τηλέφωνο

213 2019329, -330

Φαξ

213 2019395

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

promhthies@agiavarvara.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Παπαναστασάτου Καλλιόπη

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.agiavarvara.gr

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας, µη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει
στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α΄Βαθµού).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και ειδικότερα οι διατάξεις των Νόµων, Π.∆. και
Αποφάσεων που προβλέπονται στη σελίδα 5 - 7 της παρούσας διακήρυξης, όπως ισχύουν.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL)
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται
www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την
Γραφείο Προµηθειών, τηλέφωνα 2132019329, -330
Βαρβάρας www.agiavarvara.gr

ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
: µέσω της διαδικτυακής πύλης
ηλεκτρονικά

στην

διεύθυνση

προαναφερθείσα διεύθυνση & από το
& την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
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:

Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας & τα
Νοµικά του Πρόσωπα.
Η προµήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών α) σε υγρά καύσιµα και λιπαντικά οχηµάτων και
β) τη θέρµανση δηµοτικών κτηρίων του ∆ήµου, της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας
Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής
Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριµένα χρειάζεται να προβούµε στην προµήθεια:
Α) Υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη)
Για το σκοπό αυτό έχουν διαµορφωθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για τα έτη 2018-2019
οι κ.α. 10-6411.001, 15-6413.001, 15-6643.004, 20-6641.001, 30-6641.001, 356641.001, 60-6643.001, 60-6643.003 για τα καύσιµα οχηµάτων και το πετρέλαιο
θέρµανσης για τα δηµοτικά κτήρια.
Για την κάλυψη των αναγκών απαιτείται το ποσό των 304.893,68€ και έχουν εγγραφεί οι
σχετικές πιστώσεις στους παραπάνω κωδικούς αριθµούς.
Β) Λιπαντικών
Για την προµήθεια έχουν διαµορφωθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για τα έτη 2018-2019
οι κ.α. 10-6411.004, 15-6413.002, 20-6641.002, 30-6641.002, 35-6641.002. Για την
κάλυψη των αναγκών απαιτείται το ποσό των 21.226,32€, και έχουν εγγραφεί οι σχετικές
πιστώσεις στους παραπάνω κωδικούς αριθµούς
∆ιευκρινίζεται ότι τα ποσά που αναφέρονται στους προϋπολογισµούς, κατανέµονται ισοµερώς
στα έτη 2018 και 2019.
Αντίστοιχη πίστωση προβλέπεται και από τη ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. ποσού 9.569,08€ στον κ.α. 0164.08.00.000 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 52/13.06.2017 απόφαση του ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.
Τα ποσά των 48.802,31€ και 57.414,48€ που αφορούν στην προµήθεια πετρελαίου
θέρµανσης για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
αντίστοιχα, θα προέλθουν από ιδίους πόρους.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια υγρών καυσίµων [οµάδα Α] (πετρέλαιο
θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη) για τους εξής φορείς:
- ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας (για τα δηµοτικά κτίρια, οχήµατα και µηχανήµατα)
- Σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (για τα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά σχολεία)
- Σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (για τα γυµνάσια και τα λύκεια)
- ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. (για ένα παιδικό σταθµό)
Επίσης η προµήθεια λιπαντικών [οµάδα Β] για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου.
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Πετρέλαιο θέρµανσης», εκτιµώµενης αξίας 108.809,70€ πλέον ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Πετρέλαιο κίνησης», εκτιµώµενης αξίας 178.110,00€ πλέον ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 3 : « Βενζίνη αµόλυβδη», εκτιµώµενης αξίας 52.338,00€ πλέον ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 4 : «Λιπαντικά», εκτιµώµενης αξίας 17.118,00€ πλέον ΦΠΑ.
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Στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δώσουν προσφορά για ένα, δυο
για τρία ή για όλα τα τµήµατα.
Η αξία της προµήθειας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), προϋπολογίσθηκε στο ποσό
των:
•

263.000,00 € για το ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας (245.882,00 € για καύσιµα [οµάδα Α] και
17.118,00 € για λιπαντικά [οµάδα Β]),

•

39.356,70 € για τη Σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης [οµάδα Α],

•

46.302,00 € για τη Σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης [οµάδα Α],

•

7.717,00 € για τη ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. [οµάδα Α].

Οι δαπάνες για τις προµήθειες θα βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα.
Συγκεντρωτικά η αξία της προµήθειας για όλους τους φορείς ανέρχεται στο ποσό των
339.257,70 € χωρίς Φ.Π.Α. για την οµάδα Α (καύσιµα) και 17.118,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για την
οµάδα Β (λιπαντικά), δηλαδή τελικό σύνολο για οµάδες Α και Β: 356.375,70 € χωρίς Φ.Π.Α.
(ή τελικό σύνολο µε Φ.Π.Α. 24% 441.905,87 €).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε (2) έτη από 01/01/2018 & έως την 31/12/2019.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα:
∆εδοµένου του ότι η προµήθεια καυσίµων έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συχνής και
απρόβλεπτης αλλαγής των τιµών, η προσφορά θα είναι σε µορφή ποσοστιαίας επί τοις
εκατό έκπτωσης (%). Θα εφαρµόζεται επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης
λιανικής τιµής πωλήσεως του υπό προµήθεια είδους στο Νοµό Αττικής κατά την ηµέρα
παράδοσής του. Από τη διατύπωση της κάθε προσφοράς πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη έκπτωση και να καθίσταται δυνατή κατόπιν σύγκρισης των υποβληθεισών
προσφορών η εξεύρεση της χαµηλότερης τιµής· η προσφορά του προµηθευτή δεν θα είναι σε
απόλυτες τιµές.
Η τιµή της µελέτης είναι τελείως ενδεικτική και ο προµηθευτής πρέπει να κάνει την προσφορά
έκπτωσης µε τη δέσµευση της προηγούµενης παραγράφου. Το παραπάνω ποσοστό έκπτωσης,
παραµένει σταθερό, σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν υπόκειται σε καµία
αναπροσαρµογή.
Όσον αφορά τα λιπαντικά, οι τιµές προσφοράς (σε µορφή απόλυτης τιµής) που θα
κατατεθούν από τον προµηθευτή, αφορούν την κατά µονάδα προµήθειας τιµή
περιλαµβάνοντας προσκόµιση, φόρους, τέλη, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορά και γενικά ό,τι
είναι απαραίτητο για την τελεία και σύµφωνα µε τους κανόνες καλής εκτέλεσης προµήθεια. Οι
τιµές της προσφοράς θα παραµένουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καµιά αναθεώρηση.

1.4 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/11/2017 και ώρα 15.00
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήµατος, την 24/11/2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ.

1.5 ∆ηµοσιότητα
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις
13/10/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr.
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 46846/17
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
• Σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα & σε δύο εβδοµαδιαίες
τοπικές εφηµερίδες.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.agiavarvara.gr .
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: αναλογικά τον ή τους αναδόχους
προµηθευτές (άρθρο 46 Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163 τ. Α΄/04.06.2009)

1.6 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
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γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•

η Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do

•

η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ΄

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ΄

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ΄

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII΄

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
Το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται επίσης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα
(10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών
– διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς,
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των
ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που
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υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή επεξεργάζεται τα ερωτήµατα που θα υποβληθούν έγκαιρα & αναρτά το
σχετικό έγγραφο µε τις παρεχόµενες διευκρινήσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο µέχρι 6
ηµερολογιακές ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στο
διαδικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Η Α.Α. µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την
προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από
το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε
από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή µη µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε µέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.

Βλ. σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V΄ υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή (Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν.
4412/2016 για την υποβολή προσφοράς). Kρίνεται αναγκαίο, οι ενώσεις αυτές να πληρούν
τις απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από
αντικειµενικούς λόγους και είναι σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο
19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης
της Σύµβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συµµετοχής, ύψους 0,5% υπολογιζόµενου επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός
ΦΠΑ, του κάθε τµήµατος ή των τµηµάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. Κατά
συνέπεια υποβάλλεται µία µόνο εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν
στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι να έχει ισχύ 13
µηνών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
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άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7.2, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνµελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
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Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει
µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο
παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής
σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη
διαδικασία.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω
περιπτώσεις
2.2.3.5. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 - 2.2.3.3 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου
να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο
εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα
που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν
τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά
την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε
το αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄
του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή
σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς
ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά
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µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι
στο Βιοτεχνικό, Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριo.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1-3
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς για την οµάδα Α απαιτείται:
α) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή άδεια Λιανικής
Εµπορίας πωλητή πετρελαίου.
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε τους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.), σύµφωνα µε την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/14)
Υπουργική Απόφαση καθώς και µε τις προδιαγραφές που θέτει το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο
για τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των προσφεροµένων ειδών.
2.2.7. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα
Παράρτηµα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ.
Το ΕΕΕΣ πρέπει να συµπληρωθεί για κάθε οµάδα της παρούσας για την οποία θα υποβληθεί
προσφορά από τον οικονοµικό φορέα. (∆ηλ. ένα ΕΕΕΣ για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1-3 και ένα
ΕΕΕΣ για το ΤΜΗΜΑ 4).
2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται
α) κατά την υποβολή της προσφοράς,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και
γ) κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
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εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων
εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες
που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο
της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους
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της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση
µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες
πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την
έδρα της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης
ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,
διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη
κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια
κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική
Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση
κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν.
3414/2005» και
δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα
µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. 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.
Β. 3. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν υπογεγραµµένη ψηφιακά την τεχνική προσφορά που περιλαµβάνει όλες τις
απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και δηλώνουν την συµµόρφωσή τους στα
αναφερόµενα σε αυτή.
Σελίδα 22

Β.4. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική
µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου
εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να
προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει
στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα:
Για τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. ∆εδοµένου του ότι η προµήθεια καυσίµων
έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συχνής και απρόβλεπτης αλλαγής των τιµών, η
προσφορά θα είναι σε µορφή ποσοστιαίας επί τοις εκατό έκπτωσης (%). Θα
εφαρµόζεται επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης λιανικής τιµής πωλήσεως του
υπό προµήθεια είδους στο Νοµό Αττικής, κατά την ηµέρα παράδοσής του. Από τη διατύπωση
της κάθε προσφοράς πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη έκπτωση και να
καθίσταται δυνατή κατόπιν σύγκρισης των υποβληθεισών προσφορών η εξεύρεση της
χαµηλότερης τιµής· η προσφορά του προµηθευτή δεν θα είναι σε απόλυτες τιµές.
Η τιµή της µελέτης είναι τελείως ενδεικτική και ο προµηθευτής πρέπει να κάνει την προσφορά
έκπτωσης µε τη δέσµευση της προηγούµενης παραγράφου. Το παραπάνω ποσοστό έκπτωσης,
παραµένει σταθερό, σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν υπόκειται σε καµία
αναπροσαρµογή.
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Όσον αφορά τα λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει στην συνολικά χαµηλότερη τιµή για το
τµήµα. Οι τιµές προσφοράς (σε µορφή απόλυτης τιµής) που θα κατατεθούν από τον
προµηθευτή, αφορούν την κατά µονάδα προµήθειας τιµή περιλαµβάνοντας προσκόµιση,
φόρους, τέλη, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορά και γενικά ό,τι είναι απαραίτητο για την τέλεια
και σύµφωνα µε τους κανόνες καλής εκτέλεσης προµήθεια. Οι τιµές της προσφοράς θα
παραµένουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καµιά αναθεώρηση.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της
∆ιακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά οµάδα ή
τµήµατα.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της
κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (σελίδα 7), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την
Υπουργική Απόφαση αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3
παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού
µε σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και
η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
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(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη
«Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος,
τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια
το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της
Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Στον σφραγισµένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της διακήρυξης σύµβασης,
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) ο οποίος θα περιλαµβάνει:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
προσφορά» ο οποίος επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούµενα ως
παραπάνω δικαιολογητικά & από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης στοιχεία
(π.χ τεχνική προσφορά συστήµατος, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, prospectus κτλ).
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Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος
πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει & την παραγόµενη από το σύστηµα οικονοµική
προσφορά.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε
εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:
Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΙΙ).
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται όπως παρακάτω:
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
Η αναθέτουσα αρχή:
∆ηµιουργεί στο διαδικτυακό τόπο
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριµένη
διακήρυξη, και το παράγει σε µορφή αρχείων τύπου .xml και PDF και τα δυο αρχεία
αναρτώνται στο ΕΣΗ∆ΗΣ.
Συστήνεται η χρήση του αρχείου .xml για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων
προκειµένου να συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), υποβάλλεται από τους οικονοµικούς φορείς
και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 4412/2016:
ι) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί
φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,
ιι) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75,
76 και 77
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ιιι) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 84.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο
διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd
Για τις συµβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και
παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το
πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς
στη διακήρυξη (είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της) σε µορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη
Σηµειώνεται το εξής:
Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουµπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual
PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το
οποίο αποθηκεύει το περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το
δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί
εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο
λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF.
Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δηµοσίευση και υποβολή του στις διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ
παρέχονται για αναθέτουσες αρχές και οικονοµικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
(ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες
- https://ec.europa.eu/arowth/tools-databases
- http://www.promitheus.gov.gr

Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον
Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools- databases
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει»)
το αρχείο xml του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το σύστηµα για την συµπλήρωση των απαραίτητων
πεδίων που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά συµπληρώνονται και
τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης.
Σχετικά µε τη συµπλήρωση του ΕΕ-ΕΣ σηµειώνονται τα εξής:
- Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους θα συµπληρωθεί
το σχετικό πεδίο του ΕΕ-ΕΣ (Μέρος Ν, Ενότητα Β) .
- Θα πρέπει να αναφέρεται και η ΟΜΑ∆Α ή οι ΟΜΑ∆ΕΣ για τις οποίες κατατίθεται η προσφορά
(γ) Αφού ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του εντύπου ο οικονοµικός φορέας επιλέγει
«Εκτύπωση».
Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του σε
µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF
µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί
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να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν
στο διαδίκτυο.
Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.
(δ) Αµέσως µετά την παραγωγή του αρχείου .pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά
(ακόµη και αν ο οικονοµικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(ε) Το υπογεγραµµένο ψηφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε µορφή .pdf στο φάκελο
της προσφοράς µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε µορφή
.xml.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στο σύστηµα
ΕΣΗ∆ΗΣ στο χώρο του διαγωνισµού, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’
ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το ΕΕΕΣ, να
συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισµό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το
εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν
στο σχετικό διαγωνισµό.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf
είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd).
Β) Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016
και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, η οποία προσκοµίζεται σε
έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V & άρθρα 2.1.5, 2.2.2.).
Γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση Α & Β του παραρτήµατος VI.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος I της ∆ιακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Ειδικά και µόνο για το ΤΜΗΜΑ 4 η τεχνική προσφορά επίσης θα περιλαµβάνει τα τεχνικά
φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου στην Χώρα. Τα
ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από
µετάφραση στην ελληνική.
Ακόµη η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986,
ψηφιακά υπογεγραµµένη, στην οποία θα δηλώνεται ότι όσα δηλώνονται στο υπόδειγµα
τεχνικής προσφοράς είναι αληθή και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης τα προσκοµιζόµενα είδη
θα αντιστοιχούν σ’ αυτά των προσκοµιζόµενων τεχνικών φυλλαδίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI).
2.4.3.3 Τονίζεται ότι στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να εµφανίζονται τιµές. Τυχόν εµφάνιση τιµών επιφέρει αποκλεισµό της
προσφοράς.
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2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, όπως ορίζεται κατωτέρω & σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι της διακήρυξης:
A. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Για τα καύσιµα στην οικονοµική προσφορά δίνεται το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%), στη νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης έκαστου τµήµατος,
την ηµέρα παράδοσής του, για το Νοµό Αττικής, το οποίο θα οδηγεί στην χαµηλότερη
συνολικά τιµή για την οµάδα συνολικά ή τµήµα αυτής.
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα οικονοµικής προσφοράς του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν
µπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης & για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το
σύστηµα στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι
συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή που προκύπτει µετά την
αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης για τα τµήµατα της οµάδας των καυσίµων που
προσφέρουν επί της προϋπολογισθείσας τιµής του εκάστοτε τµήµατος.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρµα, οι
συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή, µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία
(αριθµό), που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν
από την ως κατωτέρω αναφερόµενη τιµή αναφοράς
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 0,9895€ (χωρίς ΦΠΑ)
Τιµή αναφοράς Πετρελαίου θέρµανσης : = 0,7717€ (χωρίς ΦΠΑ)
Τιµή αναφοράς Βενζίνη Αµόλυβδη : = 1,1895€ (χωρίς ΦΠΑ)
Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής όπως ακριβώς
ζητείται από τη ∆ιακήρυξη 5% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,940 η οποία
προκύπτει ως εξής: 0,9895 - (0,9895*0,05)= 0,940
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, σε µορφή pdf, ψηφιακά
υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο µε το αναγραφόµενο ποσοστό έκπτωσης & το υπόδειγµα
της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος IV που επισυνάπτεται στην παρούσα
διακήρυξη.
Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Για τα λιπαντικά: Για το τµήµα 4 µειοδότης θα χαρακτηρισθεί ο υποψήφιος που θα
προσφέρει επιµέρους τιµές για τον κάθε τύπο λιπαντικού οι οποίες θα οδηγούν συνολικά στην
χαµηλότερη τιµή για το τµήµα.
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα υλικού.
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά,
ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική
οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
(σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα IV της παρούσας διακήρυξης) σε
µορφή pdf.]
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Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει
τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα
αρχή στο Παράρτηµα I της παρούσας διακήρυξης.
Στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δώσουν προσφορά για ένα, δυο
για τρία ή για όλα τα τµήµατα.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα
12 µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την
προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
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αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ε) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα 10.00 π.µ. (δηλαδή 4 εργάσιµες
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών).
•
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
•
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί
ως εµπιστευτικές.
•

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και
βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της
σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών,
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι
της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή
µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν
τις ισότιµες προσφορές.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή
παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

σύµφωνα µε την

κατακύρωσης

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2.
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7.1 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση στο ∆ήµο από αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος,
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
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αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και
2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την
δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας , είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα
στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη
σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής
κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή
τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης
σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ηµέρες από την
πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση
στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της
προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά1 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση
εγκεκριµένων πιστοποιητικών2
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ
επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.

1

2

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει)
ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής3.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ4.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ.
4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν
σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα
το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το
σφάλµα ή η παράλειψη.

3
4

Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας . Το περιεχόµενό
της να είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. & τα
οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.
∆εν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το
ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιου, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρµοδιότητάς τους.
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4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
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 του αρµοδίου οργάνου.

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
α) Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε
τιµολογίου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής των ειδών που ανατέθηκαν µε την σύµβαση στον ανάδοχο από την αρµόδια
Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται δυνάµει του άρθρου 221 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
5.1.2. 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. Ιδίως
βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Η
κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. (ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ
969/22.03.2017 τεύχος Β'))
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται
σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016. (για συµβάσεις άνω των 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ)
δ) Έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της παρούσης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος αξίας, σήµερα, ένα τοις εκατό (1%) επί του προ ΦΠΑ ποσού για τα
υγρά καύσιµα και τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λιπαντικά. (άρθρο 64 του Ν. 4172/13
(ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.)

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα
συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της
παρούσας, βάση των ειδικών όρων εκτέλεσης της σύµβασης και παραποµπή στα αντίστοιχα
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άρθρα της διακήρυξης.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) Επιβολή του προβλεπόµενου από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµού του
αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη
χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της
συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή,
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα µέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές
συµβάσεων

κατά

τη

διαδικασία

εκτέλεσης

των

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης, να υποβάλει προσφυγή ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 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.
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος & τόπος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιµα & τα λιπαντικά τµηµατικά από την
01/01/2018 έως και την 31/12/2019.
Η παράδοση των υπό προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών µετά τη σύµβαση θα γίνεται ως
εξής:
- Όσον αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης: σε πρατήριο καυσίµων που θα οριστεί από
τον προµηθευτή, αρκεί να βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας ή των
όµορων δήµων µέχρι ευθεία απόσταση 5 χιλιοµέτρων από το αµαξοστάσιο του ∆ήµου
(Σιπύλου 16). Τα οχήµατα του ∆ήµου θα πρέπει να τροφοδοτούνται κατά προτεραιότητα σε
σχέση µε τα ιδιωτικά οχήµατα, ιδίως σε περιπτώσεις απεργιών που σχετίζονται µε την
τροφοδοσία καυσίµων και σε περιπτώσεις δυσχέρειας διακίνησης καυσίµων λόγω ανωτέρας
βίας. Ο ανάδοχος οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατό ώστε να µην µείνουν τα οχήµατα του
∆ήµου χωρίς καύσιµα για διάστηµα πλέον των 24 ωρών, όσο δυσχερείς καταστάσεις και να
προκύψουν.
- Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης, στις καθοριζόµενες δεξαµενές του φορέα. Όσον
αφορά το χρόνο παράδοσης θα δίδεται εντολή από το φορέα, ανάλογα µε τις ανάγκες του
κτιρίου και τη στάθµη του πετρελαίου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί την
προµήθεια το συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από το µεσηµέρι της
επόµενης µέρας από την εντολή του φορέα, απαιτουµένων των αργιών. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να υπάρχει συνεννόηση µε το φορέα.
- Όσον αφορά τα λιπαντικά, ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των προµηθευοµένων ειδών θα
καθορίζονται µε εντολή του φορέα προς τον ανάδοχο µέσα στη συµβατική προθεσµία, ο δε
ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προµήθεια το συντοµότερο δυνατό και το πολύ µέσα
σε 10 µέρες από τη λήψη της σχετικής εντολής. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί
µέρος µόνο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Η δαπάνη φόρτωσης και µεταφοράς των καυσίµων και λιπαντικών στον τόπο παραλαβής τους,
βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση του προσωπικού του,
καθώς και των καυσίµων και λιπαντικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής
τους από το φορέα. Σε καµιά περίπτωση ο φορέας δεν φέρει ευθύνη σε ατυχήµατα του
προσωπικού του αναδόχου, φθορές σε µηχανικά µέσα, ιδιοκτησίες ή έργα αυτού ή άλλων
µέχρι το χρόνο της παραλαβής των ειδών από το φορέα.
Ο κάθε φορέας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον µία (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, του υλικού, η ποσότητα και ο αριθµός της
σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες,
που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το Παράρτηµα VII της παρούσας
(σχέδιο σύµβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α) Με µακροσκοπική εξέταση.
β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ) Με πρακτική δοκιµασία.
δ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς
προµήθεια υλικό ή και µε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός
προβλέπεται από τη σύµβαση.
Αν γίνει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου.
Εάν γίνουν, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλοι έλεγχοι, ιδίως χηµική εξέταση,
µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από
το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων.
Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται
από την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την
σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα και τα λιπαντικά
ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε
βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να
παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα
του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει
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εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής
εξέτασης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσµα
µέρη.

της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα
αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγµατοποιείται µετά την παράδοση των ειδών και την έκδοση των σχετικών παραστατικών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο
το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης
τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του
αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο
208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας
των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη
µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων [ομάδα Α] (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο
κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τους εξής φορείς:
- Δήμο Αγίας Βαρβάρας (για τα δημοτικά κτίρια, οχήματα και μηχανήματα)
- Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία)
- Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τα γυμνάσια και τα λύκεια)
- ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. (για ένα παιδικό σταθμό)
Επίσης η προμήθεια λιπαντικών [ομάδα Β] για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων του
προϋπολογισμού ή για κάθε ομάδα εκ των Α και Β ξεχωριστά.
Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων των ανωτέρω φορέων και ανάγκες σε
αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης των οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για την περίοδο από 0101-2018 έως 31-12-2019. Διευκρινίζεται ότι τα ποσά που αναφέρονται στους προϋπολογισμούς, κατανέμονται
ισομερώς στα έτη 2018 και 2019.
Τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα χρησιμοποιηθούν για ανάγκες συντήρησης των απορριμματοφόρων και άλλων
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
Η αξία της προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προϋπολογίσθηκε στο ποσό των:
263.000,00 € για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας (245.882,00 € για καύσιμα [ομάδα Α] και 17.118,00 € για λιπαντικά
[ομάδα Β]),
39.356,70 € για τη Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης [ομάδα Α],
46.302,00 € για τη Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [ομάδα Α],
7.717,00 € για τη ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. [ομάδα Α].
Οι δαπάνες για τις προμήθειες θα βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα.
Συγκεντρωτικά η αξία της προμήθειας για όλους τους φορείς ανέρχεται στο ποσό των 339.257,70 € χωρίς
Φ.Π.Α. για την ομάδα Α (καύσιμα) και 17.118,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για την ομάδα Β (λιπαντικά), δηλαδή τελικό
σύνολο για ομάδες Α και Β: 356.375,70 € χωρίς Φ.Π.Α. (ή τελικό σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 441.905,87 €).
Θεωρήθηκε 6/6/2017
O Συντάξας

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Περιβάλλοντος
και Πρασίνου Δήμου

Χρήστος Δρούτσας
Αντώνης Ζυματούρας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αρχιτέκτων
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή (€)

Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Α
Α.1

Πετρέλαιο κίνησης

lt

180.000

0,9895

178.110,00

Α.2

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

20.000

0,7717

15.434,00

Α.3

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

44.000

1,1895

52.338,00

Σύνολο ομάδας Α:

245.882,00

ΟΜΑΔΑ Β
B.1

Λιπαντικό SAE 20w-50

lt

1.000

2,40

2.400,00

B.2

Λιπαντικό SAE 10w-40 SHPD

lt

800

3,50

2800,00

B.3

Λιπαντικό SAE 15w-40

lt

80

2,70

216,00

B.4

Λιπαντικό SAE 10w-40 (συσκ. 1lt)

lt

240

3,20

768,00

B.5

Λάδι λίπανσης αλυσίδας αλυσοπρίονου

lt

160

2,30

368,00

B.6

Βαλβολίνη SAE 90

lt

40

2,30

92,00

B.7

Βαλβολίνη SAE 80w-90

lt

600

2,70

1620,00

B.8

Βαλβολίνη συνθετική SAE 75w-80

lt

40

5,00

200,00

B.9

Βαλβολίνη συνθετική SAE 75w-90

lt

80

5,00

400,00

B.10

Υδραυλικό υγρό Dexron III

lt

200

3,20

640,00

B.11

Υδραυλικό υγρό ISO 46

lt

1.200

2,00

2.400,00

B.12

Υγρά φρένων dot4

lt

60

6,00

360,00

B.13

Συνθετικό
υγρό
υδραυλικών
συστημάτων υψηλού δείκτη ιξώδους
lt

4

14,00

56,00

B.14

Υγρό αντιψυκτικό συμπυκνωμένο

lt

520

2,50

1300,00

B.15

Υγρό αντιψυκτικό G12

lt

10

3,00

30,00

B.16

Γράσσο διαρκείας

kg

320

2,70

864,00

B.17

Υγρό μπαταρίας

lt

120

2,00

240,00

B.18

Σπρέι αντισκωριακό

lt

24

15,00

360,00

B.19

Σπρέι γράσσου

lt

4

11,00

44,00

B.20

Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ

lt

8

16,00

128,00

B.21

Σπρέι επαφών

lt

12

8,00

96,00

B.22

Λάδι Mix 2Τ

lt

240

5,90

1416,00

Σελίδα 46

B.23

Πρόσθετο AdBlue

lt

200

1,60

320,00

Σύνολο ομάδας Β:

17.118,00

Σύνολο Α+Β:

263.000,00

Φ.Π.Α. 24%

63.120,00

Τελικό σύνολο

326.120,00

Σημείωση: Οι ενδεικτικές τιμές καυσίμων έχουν ληφθεί προσεγγιστικά από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων (http://www.fuelprices.gr) στις 26-5-2017 (Α.Π. 60170 / 30-05-2015), εκτός από το πετρέλαιο
θέρμανσης που έχει ληφθεί στις 28/4/2017 (Α.Π. 49508 / 02-05-2017).

Θεωρήθηκε 6/6/2017
Ο Δ/ντής Τ.Υ. Περιβάλλοντος

O Συντάξας

και Πρασίνου Δήμου

Χρήστος Δρούτσας
Αντώνης Ζυματούρας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αρχιτέκτων
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

51.000

ΔΑΠΑΝΗ

0,7717

39.356,70

Φ.Π.Α. 24%

9.445,61

Τελικό σύνολο

48.802,31

Σημείωση: Η ενδεικτική τιμή καυσίμων για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ληφθεί προσεγγιστικά από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων (http://www.fuelprices.gr) στις 28/4/2017 (Α.Π. 49508 / 02-05-2017).

Θεωρήθηκε 6/6/2017
O Συντάξας

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Περιβάλλοντος
και Πρασίνου Δήμου

Χρήστος Δρούτσας
Αντώνης Ζυματούρας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αρχιτέκτων
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

60.000

ΔΑΠΑΝΗ

0,7717

46.302,00

Φ.Π.Α. 24%

11.112,48

Τελικό σύνολο

57.414,48

Σημείωση: Η ενδεικτική τιμή καυσίμων για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ληφθεί προσεγγιστικά από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων (http://www.fuelprices.gr) στις 28/4/2017 (Α.Π. 49508 / 02-05-2017).

Θεωρήθηκε 6/6/2017
O Συντάξας

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Περιβάλλοντος
και Πρασίνου Δήμου

Χρήστος Δρούτσας
Αντώνης Ζυματούρας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αρχιτέκτων
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη ΔΗΚΕΑΒ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

10.000

ΔΑΠΑΝΗ

0,7717

7.717,00

Φ.Π.Α. 24%

1.852,08

Τελικό σύνολο

9.569,08

Σημείωση: Η ενδεικτική τιμή καυσίμων για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ληφθεί προσεγγιστικά από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων (http://www.fuelprices.gr) στις 28/4/2017 (Α.Π. 49508 / 02-05-2017).

Θεωρήθηκε 6/6/2017
O Συντάξας

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Περιβάλλοντος
και Πρασίνου Δήμου

Χρήστος Δρούτσας
Αντώνης Ζυματούρας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αρχιτέκτων
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

Δαπάνη (€)

1

Δήμος Αγίας Βαρβάρας

σύνολο δαπάνης
Α (245.882,00)+Β (17.118,00):

263.000,00

2

Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

σύνολο δαπάνης:

39.356,70

3

Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

σύνολο δαπάνης:

46.302,00

4

ΔΗΚΕΑΒ

σύνολο δαπάνης:

7.717,00

Γενικό σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

356.375,70

Φ.Π.Α. 24%

85.530,17

ΓΕΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

441.905,87

Θεωρήθηκε 6/6/2017
O Συντάξας

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Περιβάλλοντος
και Πρασίνου Δήμου

Χρήστος Δρούτσας
Αντώνης Ζυματούρας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αρχιτέκτων
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο
Η συγγραφή αυτή αφορά:
Α) Την προμήθεια για πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη για τους εξής
φορείς: το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, τη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας, τη σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και τη
ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αγιας Βαρβαρας) για τα έτη 2018-2019.
Β) Την προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας για τα έτη 2018-2019.
Άρθρο 2ο
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις των νόμων που αφορούν προμήθειες του δημοσίου, του
Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/10, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3861/2010, του Ν. 4013/2011,
του Ν. 4155/2013, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Άρθρο 3ο
Τα συμβατικά στοιχεία είναι:
- Διακήρυξη δημοπρασίας
- Προσφορά αναδόχου
- Συγγραφή υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές
- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Τεχνική έκθεση
Άρθρο 4ο
Η παράδοση των υπό προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μετά τη σύμβαση θα γίνεται ως εξής:
- Όσον αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης: σε πρατήριο καυσίμων που θα οριστεί από τον
προμηθευτή, αρκεί να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ή των όμορων δήμων μέχρι
ευθεία απόσταση 5 χιλιομέτρων από το αμαξοστάσιο του Δήμου (Σιπύλου 16). Τα οχήματα του Δήμου θα
πρέπει να τροφοδοτούνται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα ιδιωτικά οχήματα, ιδίως σε περιπτώσεις
απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων και σε περιπτώσεις δυσχέρειας διακίνησης
Σελίδα 52

καυσίμων λόγω ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατό ώστε να μην μείνουν τα
οχήματα του Δήμου χωρίς καύσιμα για διάστημα πλέον των 24 ωρών, όσο δυσχερείς καταστάσεις και να
προκύψουν.
- Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, στις καθοριζόμενες δεξαμενές του φορέα. Όσον αφορά το χρόνο
παράδοσης θα δίδεται εντολή από το φορέα, ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου και τη στάθμη του
πετρελαίου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια το συντομότερο δυνατό και
οπωσδήποτε όχι αργότερα από το μεσημέρι της επόμενης μέρας από την εντολή του φορέα,
απαιτουμένων των αργιών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με το φορέα.
- Όσον αφορά τα λιπαντικά, ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των προμηθευομένων ειδών θα
καθορίζονται με εντολή του φορέα προς τον ανάδοχο μέσα στη συμβατική προθεσμία, ο δε ανάδοχος
υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια το συντομότερο δυνατό και το πολύ μέσα σε 10 μέρες από τη
λήψη της σχετικής εντολής. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μέρος μόνο των ποσοτήτων
του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς των καυσίμων και λιπαντικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει
τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση του προσωπικού του, καθώς και των καυσίμων
και λιπαντικών έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από το φορέα. Σε καμιά
περίπτωση ο φορέας δεν φέρει ευθύνη σε ατυχήματα του προσωπικού του αναδόχου, φθορές σε
μηχανικά μέσα, ιδιοκτησίες ή έργα αυτού ή άλλων μέχρι το χρόνο της παραλαβής των ειδών από το
φορέα.
Ο κάθε φορέας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 5ο
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην παράδοση των ειδών υποβάλλεται στον ανάδοχο ποινική
ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου έπειτα από
αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας.
Άρθρο 6ο
Αν τα προμηθευόμενα είδη δεν ανταποκρίνονται στην τεχνική έκθεση και τους όρους της σύμβασης, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε διορθώσεις σύμφωνα με τους όρους και τη μελέτη. Εάν
προκληθούν βλάβες σε οχήματα, μηχανήματα ή σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης οφειλόμενες σε είδη
που δεν τηρούν τις προδιαγραφές των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων και της μελέτης, τότε το κόστος
αποκατάστασης αυτών θα βαρύνει τον προμηθευτή.
Άρθρο 7ο
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση τιμολογίου και δελτίων αποστολής σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει α) κατά 100% αφού γίνει ολική παραλαβή
όλων των ειδών από την αρμόδια επιτροπή του φορέα ή β) τμηματικά ανάλογα με την παραγγελθείσα και
παραδοθείσα ποσότητα στο σχετικό εκδοθέν τιμολόγιο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Ο ανάδοχος
επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που τον αφορούν και ισχύουν σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον φορέα.
Άρθρο 8ο
Για την κάλυψη της δαπάνης θα προβλεφθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου για τα
οικονομικά έτη 2018-2019, στους κωδικούς 10-6411.001, 15-6413.001, 20-6641.001, 30-6641.001, 356641.001 για τα καύσιμα οχημάτων και στους κωδικούς αριθμούς 60-6643.001, 15-6643.004 και 60Σελίδα 53

6643.003 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αντίστοιχη πίστωση προβλέπεται και από τη ΔΗΚΕΑΒ, στον κωδικό
αριθμό 01-64.08.00.000. Οι δαπάνες για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία και
νηπιαγωγεία θα βαρύνουν τις σχολικές επιτροπές ανάλογα με τις κείμενες διαδικασίες.
Όσον αφορά τα λιπαντικά, το κόστος προμήθειάς τους θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 10-6411.004,
15-6413.002, 20-6641.002, 30-6641.002 και 35-6641.002 του προϋπολογισμού του Δήμου για τα
οικονομικά έτη 2018-2019.
Διευκρινίζεται ότι τα ποσά που αναφέρονται στους προϋπολογισμούς, κατανέμονται ισομερώς στα έτη
2018 και 2019.
Άρθρο 9ο
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:
Δεδομένου του ότι η προμήθεια καυσίμων έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συχνής και απρόβλεπτης
αλλαγής των τιμών, η προσφορά θα είναι σε μορφή ποσοστιαίας επί τοις εκατό έκπτωσης (%). Θα
εφαρμόζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πωλήσεως του υπό
προμήθεια είδους στο Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσής του. Από τη διατύπωση της κάθε
προσφοράς πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση και να καθίσταται δυνατή
κατόπιν σύγκρισης των υποβληθεισών προσφορών η εξεύρεση της χαμηλότερης τιμής· η προσφορά του
προμηθευτή δεν θα είναι σε απόλυτες τιμές.
Η τιμή της μελέτης είναι τελείως ενδεικτική και ο προμηθευτής πρέπει να κάνει την προσφορά έκπτωσης
με τη δέσμευση της προηγούμενης παραγράφου. Το παραπάνω ποσοστό έκπτωσης, παραμένει σταθερό,
σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.
Όσον αφορά τα λιπαντικά, οι τιμές προσφοράς (σε μορφή απόλυτης τιμής) που θα κατατεθούν από τον
προμηθευτή, αφορούν την κατά μονάδα προμήθειας τιμή περιλαμβάνοντας προσκόμιση, φόρους, τέλη,
φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά και γενικά ό,τι είναι απαραίτητο για την τελεία και σύμφωνα με τους
κανόνες καλής εκτέλεσης προμήθεια. Οι τιμές της προσφοράς θα παραμένουν σταθερές και δεν θα
υπόκεινται σε καμιά αναθεώρηση.
Άρθρο 10ο
Όσον αφορά τη σύμβαση και τις εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η
οποία καθορίζεται στο 0,5% επί του προϋπολογισμού της ομάδας/ των ομάδων για τις οποίες
υποβάλλεται προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α., εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη διακήρυξη. Ο ανάδοχος της
εργασίας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο
τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και να καταθέσει την
κατά νόμο εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής (5% χωρίς Φ.Π.Α. επί του συμβατικού ποσού, εφόσον
αυτό είναι μεγαλύτερο από 20000 ευρώ). Οι εγγυητικές επιστολές που θα κατατεθούν θα αντιστοιχούν
μόνο στην ομάδα ή στις ομάδες για τις οποίες θα υπάρχει συμμετοχή ή σύμβαση και όχι στο σύνολο του
προϋπολογισμού.
Σημειώνεται δε ότι οι εγγυητικές επιστολές θα έχουν εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης ή το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Οι εγγυητικές πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
Άρθρο 11ο
Όσον αφορά την καλή εκτέλεση της σύμβασης:
Σελίδα 54

Όσον αφορά τα καύσιμα, ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα για δειγματοληψία και ανάλυση δείγματος του
προσφερόμενου καυσίμου όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Όσον αφορά τα λιπαντικά, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και κάθε προδιαγραφή
που είναι απαραίτητη για την ορθολογική χρήση των υπό προμήθεια ειδών. Τα είδη πρέπει να είναι
κατάλληλα για τις ανάγκες του Δήμου και να ικανοποιούν ποιοτικά. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να
στείλει κάποια από αυτά σε οποιοδήποτε εργαστήριο για διακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών
με δαπάνη του προμηθευτή. Αν δεν πληρούν τις προδιαγραφές και κριθούν μη ικανοποιητικά ο
προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει το συντομότερο, το πολύ εντός πέντε εργάσιμων ημερών από
την έγγραφη υπόδειξη της υπηρεσίας. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί σε αυτό και επιπλέον δεν
απομακρύνει τα ακατάλληλα υλικά μέσα σε δύο εβδομάδες, η υπηρεσία μπορεί να απομακρύνει τα
απορριπτόμενα είδη και να κρατήσει το ποσό για την απομάκρυνση από λογαριασμό του προμηθευτή.
Οποιαδήποτε ζημιά έχει αποδεδειγμένα προέλθει στα οχήματα ή μηχανήματα λόγω κακής ποιότητας των
υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Γενικότερα, εφόσον η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, διαπιστώνεται
ακαταλληλότητα ή νόθευση καυσίμων ή λιπαντικών από οποιαδήποτε αιτία, τότε μετά από εισήγηση του
φορέα μπορεί να απαιτηθεί έκπτωση του προμηθευτή και να επιβληθούν σε αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις.
Άρθρο 12ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
Για τα καύσιμα πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες κρατικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές και
ποιότητα των κρατικών διυλιστηρίων. Επίσης η Υ.Α. 291/2003 - ΦΕΚ 332/Β`/11-2-2004 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα:
Πετρέλαιο (Diesel) κίνησης.
Κατάλληλο για την ασφαλή και οικονομική κίνηση σύγχρονων πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Το πετρέλαιο
πρέπει να έχει δείκτη κετανίου τουλάχιστον 46, μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 200 ppm και σε θείο 350
ppm και να πληροί τις κρατικές προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένης της Υ.Α. 514/2004 – ΦΕΚ 1490/2006
Β', ή όποιες νεότερες την αντικαταστήσουν).
Πετρέλαιο (Diesel) θέρμανσης.
Πετρέλαιο κατάλληλο από κάθε άποψη για θέρμανση κτιρίων, με θερμογόνο δύναμη τουλάχιστον 9500
Kcal/kg, με δείκτη κετανίου τουλάχιστον 40 και περιεκτικότητα σε θείο μικρότερη από 2000 ppm κατά
βάρος, που να πληροί τις κρατικές προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένων των Υ.Α. 467/2002 - ΦΕΚ 1531
Β΄/16-10-2003 και Υ.Α. 468-469/2002 – ΦΕΚ 1273/5-9-2003 ή όποιες νεότερες τις αντικαταστήσουν).
Bενζίνη Αμόλυβδη.
Κατάλληλη από κάθε άποψη για κίνηση σύγχρονων καταλυτικών οχημάτων και μηχανημάτων, με αριθμό
οκτανίου τουλάχιστον 95, που να πληροί τις κρατικές προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένης της Υ.Α.
510/2004 ΦΕΚ 872/Β/4-6-07, ή όποιες νεότερες την αντικαταστήσουν).

Για τα λιπαντικά πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες κρατικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές των
κρατικών διυλιστηρίων και να έχουν τις κατάλληλες εγκρίσεις συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης
κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Διεύθυνση
Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). Τα λιπαντικά θα είναι ομοιογενή και διαυγή
μίγματα και δεν θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ουσίες. Θα πληρούν τις προδιαγραφές του Γ.Χ.Κ. όπως
αυτές καθορίζονται με την 176/1994 απόφαση του ανώτατου χημικού συμβουλίου (ΦΕΚ 421 τ.Β/ 6-61994) για τα ορυκτέλαια και με την 12/1995 απόφαση του ανωτάτου χημικού συμβουλίου (ΦΕΚ 471 τ.Β/
29-5-1995) για βαλβολίνες ή νεότερες προδιαγραφές που τις έχουν αντικαταστήσει. Σημειώνεται ότι τα
λιπαντικά θα πρέπει – ανεξάρτητα από τα παραπάνω – να έχουν έγκριση για παραγωγή ή την διακίνηση
τους στην Ελλάδα από το Γ.Χ.Κ.
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Τα λιπαντικά θα είναι εγκεκριμένου οίκου παρασκευής και διάθεσης λιπαντικών. Πρέπει να είναι
άριστης επαγγελματικής ποιότητας, μεγάλης αξιοπιστίας και κατάλληλα για τα οχήματα του Δήμου και τη
χρήση για την οποία προορίζονται. Τα λιπαντικά που προορίζονται για χρήση σε κινητήρες και
μηχανήματα γενικότερα, πρέπει να εξασφαλίζουν προστασία από φθορά, υγρασία, θόρυβο και γενικά
από καταπόνηση της μηχανής. Επίσης απαιτείται κατ’ ελάχιστο η τήρηση των παρακάτω προδιαγραφών ή
αυτών που τις έχουν αντικαταστήσει σε κάθε περίπτωση. Σημειώνεται ότι οι συσκευασίες που
αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικές - ο προμηθευτής οφείλει να επικοινωνεί κάθε φορά με την
υπηρεσία σχετικά με το ποια συσκευασία προτιμάται. Τυχόν αναφορά σε εμπορικές ονομασίες παρακάτω
είναι καθαρά ενδεικτική για να είναι καλύτερα κατανοητός ο ζητούμενος τύπος.
1. Λιπαντικό SAE 20w-50.
Λάδι λιπαντικό ενισχυμένο πολύτυπο SAE 20w-50, κατάλληλο για χρήση απαιτήσεων σε
πετρελαιοκινητήρες, για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών, σε ενδεικτική συσκευασία των 20
λίτρων. Το λάδι πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές API CG-4/SH.
2. Λιπαντικό SAE 10w-40 SHPD.
Λάδι λιπαντικό ενισχυμένο πολύτυπο ημισυνθετικό SAE 10w-40, τελευταίας τεχνολογίας υπερυψηλής
απόδοσης (Super High Performance Diesel), ειδικά κατασκευασμένο για σύγχρονους
πετρελαιοκινητήρες χαμηλών ρύπων turbo intercooler και συμβατικούς, με πρόσθετα που
εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες
λειτουργίας. Το λιπαντικό πρέπει να είναι κατάλληλο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερα διαστήματα
(χρονικά και χιλιομετρικά) αλλαγής λαδιών. Ενδεικτική συσκευασία των 20 λίτρων. Το λάδι πρέπει να
καλύπτει τις προδιαγραφές ACEA E7.
3. Λιπαντικό SAE 15w-40.
Λάδι λιπαντικό ενισχυμένο πολύτυπο SAE 15w-50, κατάλληλο για χρήση απαιτήσεων σε
πετρελαιοκινητήρες, για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών, σε ενδεικτική συσκευασία των 20
λίτρων. Το λάδι πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές ACEA E5.
4. Λιπαντικό SAE 10w-40 σε συσκευασία του 1 λίτρου.
Λάδι λιπαντικό ενισχυμένο πολύτυπο ημισυνθετικό SAE 10w-40, κατάλληλο για χρήση υψηλών
απαιτήσεων σε κινητήρες βενζίνης, που να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω
από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας. Το λιπαντικό πρέπει να είναι κατάλληλο για όσο το
δυνατόν μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής λαδιών. Ενδεικτική συσκευασία του 1 λίτρου. Το λάδι
πρέπει να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές API SJ/CF.
5. Λάδι λίπανσης αλυσίδας αλυσοπρίονου.
Λάδι τύπου SAE 10w υψηλής ποιότητας, γενικής χρήσης, κατάλληλου μεταξύ άλλων και για λίπανση
λάμας και αλυσίδας αλυσοπρίονου, για όλους τους τύπους αλυσοπρίονων. Ενδεικτική συσκευασία του
1 λίτρου. Το λάδι πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές TO-4.
6. Βαλβολίνη SAE 90.
Βαλβολίνη SAE 90 άριστης ποιότητας, γενικής χρήσης, κατάλληλης μεταξύ άλλων και για λίπανση
οδοντώσεων, σε ενδεικτική συσκευασία των 20 λίτρων. Πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις
προδιαγραφές API GL-1 ή (κατά προτίμηση) αυστηρότερες.
7. Βαλβολίνη SAE 80w-90.
Βαλβολίνη SAE 80w-90 άριστης ποιότητας, γενικής χρήσης, κατάλληλης μεταξύ άλλων και για λίπανση
οδοντώσεων, σε ενδεικτική συσκευασία των 20 λίτρων. Πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές API GL-4.
8. Βαλβολίνη συνθετική SAE 75w-80.
Συνθετικής τεχνολογίας υπερυψηλής απόδοσης βαλβολίνη, τύπου 75w-80, κατάλληλη μεταξύ άλλων
για λίπανση γραναζιών σε κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά, ικανή να παρέχει άριστη προστασία κατά
φθοράς, διάβρωσης και θορύβου. Πρέπει να είναι κατάλληλη για οχήματα που λειτουργούν κάτω από
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υψηλών φορτίων και στροφών. Ενδεικτική συσκευασία των 20 λίτρων.
Πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές API GL-5.
9. Βαλβολίνη συνθετική SAE 75w-90.
Συνθετικής τεχνολογίας υπερυψηλής απόδοσης βαλβολίνη, τύπου 75w-90, κατάλληλη μεταξύ άλλων
για λίπανση γραναζιών σε κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά, ικανή να παρέχει άριστη προστασία κατά
φθοράς, διάβρωσης και θορύβου. Πρέπει να είναι κατάλληλη για οχήματα που λειτουργούν κάτω από
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ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υψηλών φορτίων και στροφών. Ενδεικτική συσκευασία των 20 λίτρων.
Πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές API GL-5.
10. Υδραυλικό υγρό Dexron III.
Υγρό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων προδιαγραφών General motors Dexron III που επίσης να
καλύπτει τις προδιαγραφές Allison C4, σε ενδεικτική συσκευασία των 20 λίτρων.
11. Υδραυλικό υγρό SAE 46.
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τάξης ιξώδους ISO 46, σύμφωνο με τις προδιαγραφές DIN 51524,
σε ενδεικτική συσκευασία των 20 λίτρων.
12. Υγρό φρένων dot4.
Συνθετικό υγρό φρένων σε μικρή συσκευασία (ενδεικτικά 200 cc) που να καλύπτει τις εξής
προδιαγραφές: FMVSS 116 dot4, SAE J-1703.
13. Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων υψηλού δείκτη ιξώδους.
Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων με δείκτη ιξώδους (κατά DIN ISO 2909) μεγαλύτερο από
300, σημείο ανάφλεξης (κατά DIN EN ISO 2592) μεγαλύτερο από 150°C, για χρήση σε συστήματα
υδραυλικής υποβοήθησης τιμονιού, ελέγχου στάθμης, αποσβεστήρων, ελέγχου πρόσφυσης,
υδροπνευματικές αναρτήσεις κ.λ.π., ενδεικτικού τύπου Pentosin CHF 11S ή Fuchs Titan ZH 4300B ή
αντίστοιχου, σε ενδεικτική συσκευασία του 1 λίτρου.
14. Υγρό αντιψυκτικό συμπυκνωμένο.
Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό διαρκείας, άριστης ποιότητας,
βάσεως αιθυλενογλυκόλης, που προστίθεται στο νερό του ψυγείου Μηχανών Εσωτερικής Καύσης σε
ορισμένη αναλογία. Πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές BS 6580. Ενδεικτική συσκευασία του 1
λίτρου.
15. Υγρό αντιψυκτικό G12.
Αραιωμένο, έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό διαρκείας, τύπου
G12, άριστης ποιότητας, που προστίθεται στο νερό του ψυγείου Μηχανών Εσωτερικής Καύσης. Πρέπει
να καλύπτει και τις προδιαγραφές BS 6580. Ενδεικτική συσκευασία του 1 λίτρου.
16. Γράσσο διαρκείας.
Γράσσο γενικής χρήσης, μεγάλης αντοχής, σε ενδεικτική συσκευασία των 16 κιλών (όχι βαρελιού),
βάσεως λιθίου, που να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές NLGI 2.
17. Υγρό μπαταρίας.
Υγρό μπαταρίας γενικής χρήσης, σε ενδεικτική συσκευασία 400ml, κατάλληλο για συμπλήρωση υγρών
μπαταρίας αυτοκινήτων/οχημάτων.
18. Σπρέι αντισκωριακό.
Λάδι αντισκωριακό, σε ενδεικτική συσκευασία 400 ml, κατάλληλο για γενική χρήση, καθαρισμό
μεταλλικών μερών και μεγάλη ρευστότητα και διεισδυτικότητα. Κατάλληλο για λίπανση σε βάθος,
συντήρηση, αφαίρεση σκουριάς και υγρασίας σε μηχανικά μέρη.
19. Σπρέι γράσσου.
Σπρέι από γράσσο λευκού λιθίου, γενικής χρήσης, κατάλληλο για λίπανση μηχανικών μερών, καλής
χημικής σταθερότηρας, με δυνατότητα απώθησης της υγρασίας και μεγάλη πρόσφυση σε επιφάνειες.
Πρέπει να μπορεί να προστατεύει μηχανικά μέρη από νερό και υγρασία, να είναι ανθεκτικό και
σταθερό σε όξινα και βασικά διαλύματα και να προστατεύει από διάβρωση. Πρέπει να παρέχει
μακροχρόνια λίπανση για μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. Ενδεικτική συσκευασία 500 ml.
20. Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ.
Ειδικό σπρέι για καθαρισμό καρμπυρατέρ και injection, με συμπυκνωμένη σύνθεση, κατάλληλο για
την αποτελεσματική και ασφαλή απομάκρυνση των επικαθίσεων από κόμμεα και διάφορα άλλα
συστατικά στις εσωτερικές επιφάνειες εξαρτημάτων του καρμπυρατέρ. Κατάλληλο για καθαρισμό
συστημάτων έκχυσης (injection) ροόμετρων και εξαρτημάτων αέρα. Ενδεικτική συσκευασία 500 ml.
21. Σπρέι επαφών.
Κατάλληλο για να προστατεύει και να συντηρεί τις ηλεκτρικές συνδέσεις μπαταριών, καλωδίων,
ηλεκτρικών κλειδαριών, διακοπτών, εργαλείων και ηλεκτροεργαλείων από την υγρασία και τα άλατα.
Με δυνατότητα να αφαιρεί τις ξένες επικαθήσεις και τα οξέα από τις ηλεκτρικές επαφές και να
βελτιώνει την αγωγιμότητα. Άχρωμο, άοσμο, αντιοξειδωτικό. Ενδεικτική συσκευασία 400 ml.
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22. Λάδι Mix 2Τ.
Υψηλής τεχνολογίας λιπαντικό κατάλληλο για ανάμιξη με βενζίνη για δίχρονους κινητήρες σε
ενδεικτική συσκευασία των 20 lt. Πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές API TA.
23. Πρόσθετο AdBlue.
Μη τοξικό διάλυμα ουρίας (Aqueous Urea Solution) AUS 32 για μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με
εξελιγμένα συστήματα μείωσης οξειδίων του αζώτου (Selective Catalytic Reduction), σύμφωνο με την
προδιαγραφή ISO 22241.

Θεωρήθηκε 6/6/2017
O Συντάξας

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Περιβάλλοντος
και Πρασίνου Δήμου

Χρήστος Δρούτσας
Αντώνης Ζυματούρας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αρχιτέκτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ
Το περιεχόµενο του αρχείου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ)
αναρτήθηκε ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραµµένο ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να
συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της Ε.Ε. τη σχετική απάντησή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΣ
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (ΕΕΕΣ)
A. Εισαγωγή
1. Ποιο είναι το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;
Ο «Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την
καθιέρωση του τυποποιηµένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας», ο
οποίος προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιηµένο έντυπο που θα χρησιµοποιείται για
τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ. Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 µε τον οποίο
ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις και
συγκεκριµένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθµίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του
ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Πρόκειται για µια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονοµικής κατάστασης και των
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιµοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες
τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η
υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συµµετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονοµικούς φορείς να
αποδείξουν ότι:
• δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να
αποκλειστούν από τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης &
• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες ενδέχεται να
ζητηθούν ορισµένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αµφιβολιών. Σε περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσµους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα
αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να έχει άµεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα,
µε βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται
να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ένωσης.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει µόνο τους όρους συµµετοχής
(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και επιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται
στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:
στις αναθέτουσες αρχές, να συµπληρώνουν και να χρησιµοποιούν ένα υπόδειγµα ΕΕΕΣ
καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής
στην συµµετέχουσα επιχείρηση να συµπληρώνει, να επαναχρησιµοποιεί, να τηλεφορτώνει και
να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για µια συγκεκριµένη διαδικασία.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων
καθώς και των οικονοµικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο µε Συχνές Ερωτήσεις
(Frequently Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Συµβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέµατα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέµατα τεχνικά και εφαρµογής του eEEEΣ.
Β. Συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
Ι. Ποιά είναι η διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες
αρχές για χρήση σε διαγωνισµούς που διενεργούν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ;
Ειδικότερα για τους διαγωνισµούς µε αξία άνω των ορίων για την εφαρµογή των
διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, προτείνεται οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρµόζουν την ακόλουθη διαδικασία δηµιουργίας
και υποβολής :
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν µε χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ,
ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρµας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που
επιθυµούν για τον εκάστοτε διαγωνισµό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε
µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Σηµειώνονται τα εξής:
Τ
 ο αρχείο XML παράγεται άµεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εξαγωγή».
Τ
 ο αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual
PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το
οποίο αποθηκεύει το περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το
δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί
εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο
λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF.
ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισµού της
δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
•

•

το περιεχόµενο του αρχείου PDF είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης και
κοινοποιείται έτσι µέσω αυτής στους οικονοµικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF,
ψηφιακά υπογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο µέρος της
διακήρυξης και
το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων
προκειµένου να συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση
τους.

2.- Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονοµικούς φορείς στο πλαίσιο
διαγωνισµών που διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ;
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το
πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς
στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της) σε µορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
2.1 Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς
προτείνεται να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο
XML, προκειµένου να εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την
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απάντηση τους σε µορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Σηµειώνεται το εξής:
• Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF
(virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του
χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο
PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί
να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome,
ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF.
2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του
δ/σµου, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να
δηµιουργούν το EΕΕΣ, να συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον
εκάστοτε διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές
απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και
να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σµό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ 1΄ ( Πετρέλαιο Θέρµανσης)
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8
12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΙ∆ΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΦΜ
∆.Ο.Υ.
∆/ΝΣΗ - Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ

:
:
:
:
:
:
:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ

( %) ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ
Αριθµητικά

1

Πετρέλαιο
θέρµανσης

Ολογράφως

141.000
(20.000+51.000+
60.000+10.000)

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι
ανεπιφύλακτα.

…………/……./ 20…
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ 2΄ ( Πετρέλαιο Κίνησης)

ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8
12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΙ∆ΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΦΜ
∆.Ο.Υ.
∆/ΝΣΗ - Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ

:
:
:
:
:
:
:

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ( %)
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ
Αριθµητικά

2

Πετρέλαιο
Κίνησης ( Diesel )

Ολογράφως

180.000

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι
ανεπιφύλακτα.

…………/……./ 20…
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ 3΄ ( ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η )
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8
12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΙ∆ΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΦΜ
∆.Ο.Υ.
∆/ΝΣΗ -Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ

:
:
:
:
:
:
:

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ( %)
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ
Αριθµητικά

3

Βενζίνη αµόλυβδη

Ολογράφως

44.000

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι
ανεπιφύλακτα.

…………/……./ 20…
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4΄ ( Λιπαντικά)
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8
12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΦΜ
∆.Ο.Υ.
∆/ΝΣΗ - Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ
Α/Α

:
:
:
:
:
:
:

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

Ποσότητα

B.1

Λιπαντικό SAE 20w-50

lt

1.000

B.2

Λιπαντικό SAE 10w-40 SHPD

lt

800

B.3

Λιπαντικό SAE 15w-40

lt

80

B.4

Λιπαντικό SAE 10w-40 (συσκ. 1lt)

lt

240

B.5

Λάδι λίπανσης αλυσίδας αλυσοπρίονου

lt

160

B.6

Βαλβολίνη SAE 90

lt

40

B.7

Βαλβολίνη SAE 80w-90

lt

600

B.8

Βαλβολίνη συνθετική SAE 75w-80

lt

40

B.9

Βαλβολίνη συνθετική SAE 75w-90

lt

80

B.10 Υδραυλικό υγρό Dexron III

lt

200

B.11 Υδραυλικό υγρό ISO 46

lt

1.200

B.12 Υγρά φρένων dot4

lt

60

B.13 Συνθετικό
υγρό
υδραυλικών
συστηµάτων υψηλού δείκτη ιξώδους lt

4

B.14 Υγρό αντιψυκτικό συµπυκνωµένο

lt

520

B.15 Υγρό αντιψυκτικό G12

lt

10

B.16 Γράσσο διαρκείας

kg

320

B.17 Υγρό µπαταρίας

lt

120

B.18 Σπρέι αντισκωριακό

lt

24

B.19 Σπρέι γράσσου

lt

4

B.20 Σπρέι καθαρισµού καρµπυρατέρ

lt

8

B.21 Σπρέι επαφών

lt

12

B.22 Λάδι Mix 2Τ

lt

240
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Τιμή Μονάδος(€)

ΣΥΝΟΛΟ

B.23 Πρόσθετο AdBlue

lt

200

Σύνολο:
Φ.Π.Α. 24%
Τελικό σύνολο

ΤΜΉΜΑΤΟΣ 4:

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι
ανεπιφύλακτα.

…………/……./ 20…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας: ………………………………………………………………………………
Κατάστηµα:………………………………………………………………………………………...
∆ιεύθυνση (οδός - αριθµός, Τ.Κ.): ………………………………………………………………...
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………………………………………………………...
Προς: το ∆ήµο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:. ......................... ….. ΕΥΡΩ:…… ..... …………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
…………………………………………………………………………….…€ υπέρ:
Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας:
της Εταιρίας …………… ΑΦΜ:.............................Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. …… ή
Σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών:
α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισµού, για τη
συµµετοχή του/της στο διενεργούµενο Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές για τη προµήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019», προϋπολογισµού
441.905,87€ (µε Φ.Π.Α.)
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση), που απορρέουν από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ' όλο
τον χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος
χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά.
Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται µε βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά και
µόνο µέχρι την, µετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως
µε δικαστικό επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε
υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουµε το δικαίωµα να
εκδίδουµε.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α., & µόνο για το τµήµα ή τµήµατα τα οποία συµµετέχει ο
προµηθευτής.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:…………………………………………………………………………………...
Κατάστηµα:…………………………………………………………………………………………….
(/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX)……………………………………………………………………
Ηµεροµηνία Έκδοσης: ……………………………………………………………………………...…
Προς το ∆ήµο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …………….... ……….ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ………………………………….………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ:
Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας:
της Εταιρίας …………… ΑΦΜ......................Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. …… ή
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισµού: των Εταιριών
α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισµού, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή
Συνεταιρισµού, και µέχρι του ποσού των ευρώ...................................................................... €, για
την καλή εκτέλεση της σύµβασης που αφορά στο διαγωνισµό µε αντικείµενο τον Ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για τη προµήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019», προϋπολογισµού 441.905,87€ (µε Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την αριθµό
19029/13.10.2017 ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού
συµβάσεως άνευ ΦΠΑ.

Σελίδα 68

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβα γνώση
β) η προσφορά µου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και οι προδιαγραφές των
προσφερόµενων λιπαντικών και υγρών καυσίµων είναι σύµφωνες µε αυτές της µελέτης.
γ) οφείλω να συµµορφώνοµαι µε τους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.), σύµφωνα µε την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/14) Υπουργική Απόφαση καθώς και µε τις
προδιαγραφές που θέτει το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο για τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των
προσφεροµένων ειδών.
δ) όσα δηλώνονται στο υπόδειγµα τεχνικής προσφοράς είναι αληθή και σε περίπτωση κατακύρωσης τα
προσκοµιζόµενα είδη θα αντιστοιχούν σ’ αυτά των προσκοµιζόµενων τεχνικών φυλλαδίων.

(4)
Ηµεροµηνία: ……………..2017
Ο/ Η ∆ηλ…….
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) τηρώ και θα εξακολουθήσω να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που
έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσω αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγώ
γ) λαµβάνω τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξω την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

(4)
Ηµεροµηνία: ……………..2017
Ο/ Η ∆ηλ…….
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγία Βαρβάρα

_____

Αρ. Πρωτ.

_____

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Στην Αγία Βαρβάρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα ___
__________ 2017
ηµέρα ____________ και ώρα ___________ οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι:
1. Γεώργιος Π. Καπλάνης ∆ήµαρχος Αγίας Βαρβάρας ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου
και ο
2. _______________ του __________ µε Α∆Τ _________, κάτοικος ____________
ο οποίος εκπροσωπεί νοµίµως την εταιρεία __________________________, µε έδρα
_____________ και ΑΦΜ ___________ στην οποία κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η
προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη
βενζίνη) & η προµήθεια λιπαντικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου, µε
την µε αριθµό …/17 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Αγίας Βαρβάρας, αποκαλούµενος
εφεξής «Προµηθευτής», συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας &
έχοντας υπόψη ότι, η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία
και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
•

του ν.4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

• Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της απoκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
•

του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

•

του ν.4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

•

της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές»,

•

του ν.3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
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Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)
•

του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

•

του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,

•

του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

•

του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών

•

του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

•

Το Ν.2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων στο τεύχος
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως(Φ.Ε.Κ. 199/Α).

•

Την υπ΄αριθµ. 13289/15 Υ.Α. (ΦΕΚ 1716/17.08.15) «Καθορισµός Ηµερήσιων και
Εβδοµαδιαίων Νοµαρχιακών και Τοπικών Εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης ∆ηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου».

•

το ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α΄/04.06.2009) «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»

•

του ν.3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις

•

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”

•

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»

•

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

•

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,

•

το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες

•

της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων »

•

της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),

•

του Ν.3054/ΦΕΚ Α΄230/25.09.2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες
διατάξεις.

•

Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου12-12-2012(ΦΕΚΑ΄240),
που κυρώθηκε
µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: «Η διαδικασία
ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών
αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ.
πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες
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των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται
εφεξής από τους οικείους ∆ήµους σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον
Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης {αρ.11389/83-1993 απόφαση Υπ.Εσωτερικών(ΦΕΚΒ΄185)}, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
•

Την αριθµ.3/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, µε την οποία παρέχονται
οδηγίες για την ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και
όλων των Νοµικών τους Προσώπων.

•

Την µε αρ. 204/2017 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία συγκροτείται η επιτροπή
αξιολόγησης και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισµών προµηθειών & υπηρεσιών από
60.000€.

•

Την µε αρ. 19/2017 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αγ. Βαρβάρας.

•

Την 52/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας (∆ΗΚΕΑΒ) µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και η διενέργεια προµήθειας υγρών καυσίµων και έγινε διάθεση
πίστωσης.

•

Την 17/17 απόφαση Α΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής.

•

Την 30/17 απόφαση Β΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής.

•

Την 98/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας Βαρβάρας για την έγκριση
διενέργειας της Προµήθειας υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες λειτουργίας
του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας καθώς και των Νοµικών του Προσώπων (∆ΗΚΕΑΒ,
Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή) για τα έτη 2018-2019.

•

Την 226/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την ψήφιση και διάθεση
πιστώσεων πολυετών δαπανών για τα έτη 2018 & 2019.

•

Την 235/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία , εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης και η τεχνική µελέτη.

•

Το ___________ πρακτικό Επιτροπής για την αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών και Τεχνικών
Προσφορών.
Τη µε αρ. _______ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού αξιολόγησης δικαιολογητικών συµµετοχής &
τεχνικών προσφορών.
Το _____________ πρακτικό Επιτροπής για την αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών.
Τη µε αρ. _________ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών &
κατακύρωσης στην εταιρεία _______________
Τη µε αρ. πρωτ. _______________ Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής.
Την ________________ Πράξη Προσυµβατικού Ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου σε καύσιµα/λιπαντικά.
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

•

•
•

•
•
•
•
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Αναθέτει
Στο δεύτερο συµβαλλόµενο την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης,
πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη) για τον ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας (δηµοτικά κτίρια,
οχήµατα και µηχανήµατα), τα νοµικά του πρόσωπα (πετρέλαιο θέρµανσης) ή την προµήθεια
λιπαντικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου & την ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1°: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ
Ως αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ορίζεται η
Α) Προµήθεια υγρών καυσίµων
λίτρα (θα αναγραφούν οι ποσότητες ανά είδος
καυσίµου και οι υπηρεσίες) καθώς και των αναλόγων λίτρων ή κιλών των λιπαντικών της
διακήρυξης, σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν (συµπληρώνεται βάσει της προσφοράς
του αναδόχου):
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Ποσότητα

lt

180.000

Ποσοστιαία έκπτωση επί της ΜΛΤ του ∆ΠΤ
κατά την ηµέρα παράδοσης των καυσίµων

ΟΜΑ∆Α Α
Α.1

Α.2

Α.3

Πετρέλαιο κίνησης
(cpv 09134100-8)
Πετρέλαιο θέρµανσης
(cpv 09135100-5)
Βενζίνη αµόλυβδη
(cpv 09132100-4)

---------- τοις εκατό, χωρίς ΦΠΑ

141.000
lt

(20.000+51.000+

----------- τοις εκατό, χωρίς ΦΠΑ

60.000+10.000)
lt

44.000

------------- τοις εκατό, χωρίς ΦΠΑ

Η τιµή των καυσίµων κίνησης - θέρµανσης θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τη µέση λιανική
τιµή πώλησης όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων για το νοµό
Αττικής µε ποσοστό έκπτωσης -----%.
Β) Η προµήθεια λιπαντικών όπως παρακάτω:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Ποσότητα

ΟΜΑ∆Α Β
B.1

Λιπαντικό SAE 20w-50

lt

1.000

B.2

Λιπαντικό SAE 10w-40 SHPD

lt

800

B.3

Λιπαντικό SAE 15w-40

lt

80

B.4

Λιπαντικό SAE 10w-40 (συσκ. 1lt)

lt

240

B.5

Λάδι λίπανσης αλυσίδας αλυσοπρίονου

lt

160

B.6

Βαλβολίνη SAE 90

lt

40

B.7

Βαλβολίνη SAE 80w-90

lt

600

B.8

Βαλβολίνη συνθετική SAE 75w-80

lt

40
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τιµή (€)

∆απάνη

B.9

Βαλβολίνη συνθετική SAE 75w-90

lt

80

B.10

Υδραυλικό υγρό Dexron III

lt

200

B.11

Υδραυλικό υγρό ISO 46

lt

1.200

B.12

Υγρά φρένων dot4

lt

60

B.13

Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστηµάτων
υψηλού δείκτη ιξώδους
lt

4

B.14

Υγρό αντιψυκτικό συµπυκνωµένο

lt

520

B.15

Υγρό αντιψυκτικό G12

lt

10

B.16

Γράσσο διαρκείας

kg

320

B.17

Υγρό µπαταρίας

lt

120

B.18

Σπρέι αντισκωριακό

lt

24

B.19

Σπρέι γράσσου

lt

4

B.20

Σπρέι καθαρισµού καρµπυρατέρ

lt

8

B.21

Σπρέι επαφών

lt

12

B.22

Λάδι Mix 2Τ

lt

240

B.23

Πρόσθετο AdBlue

lt

200

Σύνολο οµάδας Β:
Φ.Π.Α. 24%
Τελικό σύνολο

ΑΡΘΡΟ 2°: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν όπως αναφέρεται στη διακήρυξη κατόπιν
συνεννόησης µε την παραλήπτρια Υπηρεσία
Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2019. Μετά από
σύµφωνη γνώµη και τον δύο συµβαλλοµένων δύναται να παραταθεί έως τρείς (3) το πολύ
µήνες προκειµένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας και των
Νοµικών του προσώπων χωρίς τροποποίηση της συµβατικής αξίας και ποσότητας όπως
αναφέρεται και στη διακήρυξη.
Η παράδοση των υπό προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών θα γίνεται ως εξής:
- Όσον αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης: σε πρατήριο καυσίµων που θα οριστεί από
τον προµηθευτή, αρκεί να βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας ή των
όµορων δήµων µέχρι ευθεία απόσταση 5 χιλιοµέτρων από το αµαξοστάσιο του ∆ήµου
(Σιπύλου 16). Τα οχήµατα του ∆ήµου θα πρέπει να τροφοδοτούνται κατά προτεραιότητα σε
σχέση µε τα ιδιωτικά οχήµατα, ιδίως σε περιπτώσεις απεργιών που σχετίζονται µε την
τροφοδοσία καυσίµων και σε περιπτώσεις δυσχέρειας διακίνησης καυσίµων λόγω ανωτέρας
βίας. Ο ανάδοχος οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατό ώστε να µην µείνουν τα οχήµατα του
∆ήµου χωρίς καύσιµα για διάστηµα πλέον των 24 ωρών, όσο δυσχερείς καταστάσεις και να
προκύψουν.
- Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης, στις καθοριζόµενες δεξαµενές του φορέα. Όσον
αφορά το χρόνο παράδοσης θα δίδεται εντολή από το φορέα, ανάλογα µε τις ανάγκες του
κτιρίου και τη στάθµη του πετρελαίου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί την
προµήθεια το συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από το µεσηµέρι της
επόµενης µέρας από την εντολή του φορέα, απαιτουµένων των αργιών. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να υπάρχει συνεννόηση µε το φορέα.
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- Όσον αφορά τα λιπαντικά, ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των προµηθευοµένων ειδών θα
καθορίζονται µε εντολή του φορέα προς τον ανάδοχο µέσα στη συµβατική προθεσµία, ο δε
ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προµήθεια το συντοµότερο δυνατό και το πολύ µέσα
σε 10 µέρες από τη λήψη της σχετικής εντολής. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί
µέρος µόνο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Η παρακολούθηση της προµήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των
υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται µε ευθύνη των αρµοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για
λογαριασµό των οποίων εκτελείται η συγκεκριµένη προµήθεια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύµβασης, να προµηθευτεί
εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι συνεπής
στις υποχρεώσεις του.
Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και µετά, κατά την περίοδο της
χρησιµοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προµηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός πέντε (5) ηµερών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16
ΑΡΘΡΟ 3°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά & µετά από την ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υγρών καυσίµων ή λιπαντικών από την Επιτροπή
Παραλαβής κάθε υπηρεσίας που θα εκτελεί τη συγκεκριµένη προµήθεια.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Τον 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. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Η
κράτηση αυτή
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης. (ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'))
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται
σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016. (για συµβάσεις άνω των 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ)
δ) Έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της ∆ιακήρυξης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο.
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Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος αξίας ένα τοις εκατό (1%) επί του καθαρού ποσού για τα υγρά
καύσιµα και τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λιπαντικά. (άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ
167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.)
ΑΡΘΡΟ 4° : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α) Με µακροσκοπική εξέταση ή
β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση) ή
γ) Με πρακτική δοκιµασία.
δ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς
προµήθεια υλικό ή και µε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός
προβλέπεται από τη σύµβαση.
Αν γίνει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου.
Εάν γίνουν, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλοι έλεγχοι, ιδίως χηµική εξέταση,
µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από
το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων.
Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται
από την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την
σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα και τα λιπαντικά
ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προµήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης
όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει
ορισθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
Η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να εισηγείται ως κατά Νόµο αρµόδιο, για την επιβολή
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συµπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόµενα
στη σύµβαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5°: ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εφόσον η προµήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης, εµφανίζει αλλοίωση,
περασµένο χρόνο λήξης ή η συσκευασία δεν είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της µελέτης,
και τους ισχύοντες κανονισµούς, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια
απόρριψη του είδους ή την αντικατάσταση του. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις
προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος ή τα Νοµικά
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Πρόσωπα δικαιούνται να προβούν στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτών τρόπο. Για
την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 6°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και

τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή οποιεσδήποτε αναφορές και
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συµβούλων ή
αντιπροσώπων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιµοποιηθεί από
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις τυχόν
παρεπόµενες υποχρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε
τρίτο, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια των
υλικών, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.
6. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α1 του Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 7°: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8°: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 9°: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 10°: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από και µέχρι την
παράδοση του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο µέσα σε δύο (2) έτη, ήτοι µέχρι 31/12/2019. Μετά από σύµφωνη γνώµη και των
δύο συµβαλλοµένων δύναται να παραταθεί έως τρείς (3) το πολύ µήνες προκειµένου να
καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας και των Νοµικών Προσώπων χωρίς
τροποποίηση της συµβατικής αξίας και ποσότητας όπως αναφέρεται και στη διακήρυξη .
ΑΡΘΡΟ 11° : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για την εν λόγω προµήθεια θα απευθύνονται
υποχρεωτικά ξεχωριστά:
1) στον ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας
2) στην Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή
3) στην ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή
4) στην ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.
και ορίζονται στο ποσό 5% επί του αντίστοιχου συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α.
Την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αντικαθιστά η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της προµήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την λήξη της
προµήθειας.
Σηµειώνεται δε ότι οι εγγυητικές επιστολές θα έχουν εκδοθεί από Τράπεζα που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
∆εν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το
ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).
ΑΡΘΡΟ 12°: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
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2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε
µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13°: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και Κοινοτική Νοµοθεσία κάθε
διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών
που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση
αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε πέντε όµοια
πρωτότυπα, από τα οποία το ένα επιδόθηκε στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Σελίδα 80

