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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612569-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αγία Βαρβάρα: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας
2019/S 248-612569

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αγίας Βαρβάρας
Αριθμός ταυτοποίησης: 6004
Ταχ. διεύθυνση: Αριστομένους 8
Πόλη: Αγία Βαρβάρα
Κωδικός NUTS: EL302
Ταχ. κωδικός: 123 51
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Calliope Papanastasatou
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promhthies@agiavarvara.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132019329
Φαξ:  +30 2132019395
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://agiavarvara.gr/category/diagonismi-prokiryxis/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: Αριστομένους 8
Πόλη: Αγία Βαρβάρα
Κωδικός NUTS: EL302
Ταχ. κωδικός: 123 51
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Calliope Papanastasatou
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promhthies@agiavarvara.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132019329
Φαξ:  +30 2132019395
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://agiavarvara.gr/category/diagonismi-prokiryxis/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: Αριστομένους 8
Πόλη: Αγία Βαρβάρα
Κωδικός NUTS: EL302
Ταχ. κωδικός: 123 51

mailto:promhthies@agiavarvara.gr
https://agiavarvara.gr/category/diagonismi-prokiryxis/
mailto:promhthies@agiavarvara.gr
https://agiavarvara.gr/category/diagonismi-prokiryxis/
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Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Calliope Papanastasatou
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promhthies@agiavarvara.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132019329
Φαξ:  +30 2132019395
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://agiavarvara.gr/category/diagonismi-prokiryxis/

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://agiavarvara.gr/category/diagonismi-prokiryxis/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=12101715412628670&_adf.ctrl-
state=17pny2ohat_4
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα.
Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή
στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=12101715412628670&_adf.ctrl-
state=17pny2ohat_4

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αγίας Βαρβάρας, και των νομικών προσώπων του, για τα έτη 2020 -
2021.
Αριθμός αναφοράς: 95/2019

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09000000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός, διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αγίας Βαρβάρας, και των νομικών προσώπων του, για τα έτη 2020
- 2021», προϋπολογισμού 454 762,93 EUR (με Φ.Π.Α.).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και
αμόλυβδη βενζίνη), για τους εξής φορείς:
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— Δήμος Αγίας Βαρβάρας (για τα δημοτικά κτίρια, οχήματα και μηχανήματα): πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο
κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη· προϋπολογισμός 271 140,00 EUR (άνευ ΦΠΑ),
— Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία): πετρέλαιο
θέρμανσης, προϋπολογισμός 43 926,30 EUR (άνευ ΦΠΑ),
— Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια): πετρέλαιο θέρμανσης,
προϋπολογισμός: 51 678,00 EUR (άνευ ΦΠΑ).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 366 744.30 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τμήμα 1: «Πετρέλαιο θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 130 056,30 EUR πλέον ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει
της τιμής και συγκεκριμένα:
Για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 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 τού υπό προμήθεια είδους στον Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσής του. Από τη διατύπωση
τής κάθε προσφοράς, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση και να καθίσταται δυνατή,
κατόπιν σύγκρισης των υποβληθεισών προσφορών, η εξεύρεση τής 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 τής προηγούμενης παραγράφου. Το παραπάνω ποσοστό έκπτωσης παραμένει σταθερό σε όλη τη
διάρκεια τής προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 130 056.30 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο κίνησης.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τμήμα 2: «Πετρέλαιο κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 179 488,00 EUR πλέον ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει
της τιμής και συγκεκριμένα:
Για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 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 τού υπό προμήθεια είδους στον Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσής του. Από τη διατύπωση
τής κάθε προσφοράς, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση και να καθίσταται δυνατή,
κατόπιν σύγκρισης των υποβληθεισών προσφορών, η εξεύρεση τής 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 τής προηγούμενης παραγράφου. Το παραπάνω ποσοστό έκπτωσης παραμένει σταθερό σε όλη τη
διάρκεια τής προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 179 488.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Βενζίνη αμόλυβδη.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τμήμα 3: « Βενζίνη αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 57 200,00 EUR πλέον ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει
της τιμής και συγκεκριμένα:
Για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 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 τού υπό προμήθεια είδους στον Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσής του. Από τη διατύπωση
τής κάθε προσφοράς, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση και να καθίσταται δυνατή,
κατόπιν σύγκρισης των υποβληθεισών προσφορών, η εξεύρεση τής 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 τής προηγούμενης παραγράφου. Το παραπάνω ποσοστό έκπτωσης παραμένει σταθερό σε όλη τη
διάρκεια τής προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 57 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής 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 - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.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 μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό,
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης τής 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α΄188).
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 δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/01/2020
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/01/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών προϋπολογισμού άνω των 60
000,00 EUR για το έτος 2020, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αρ. 181/2019 απόφαση Ο.Ε..

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

www.promitheus.gov.gr
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VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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 τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., 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 πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής 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 Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
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 πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης,
εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— 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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ.
39/2017,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ.
39/2017.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής 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 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει,
παρεμπιπτόντως, όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια τής διαδικασίας.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/12/2019
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