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O
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την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας
''Προμήθεια υγρών καυσίμων-Ελαιολιπαντικών του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018''
Εκτιμώμενης αξίας 264.351,34 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της ως άνω προμήθειας.
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός

ΧΡ.ΣΑΚΑΡΗ 15

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL514

Τηλέφωνο

2522350130,2522350139

Φαξ

2522350191

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

manaridou@prosotsani.gr,
texniki@prosotsani.gr
Α. Μαναρίδου,Π. Συμεωνίδου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.prosotsani.gr

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ
66200

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Προσοτσάνης και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας O.T.A
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :την προαναφερθείσα διεύθυνση

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:
1. Ο Δήμος Προσοτσάνης
2. Το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Προσοτσάνης (Ν.Π.Δ.Δ.)
3. Η ΔΗΚΕΠ Δήμου Προσοτσάνης
4. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ)
5. Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΔΕ)
1. Η δαπάνη της προμήθειας για το Δήμο Προσοτσάνης βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς:
4

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. 10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών

3.500,00€

μέσων (καύσιμα,λιπαντικά διόδια κλπ)
Κ.Α. 10.6643 Προμήθεια καυσίμων

20.000,00€

για θέρμανση και φωτισμό
Κ.Α. 20/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση

70.000,00€

μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 25.6641 προμήθεια καυσίμων για την κίνηση

8.500,00€

μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 30/6641 προμήθεια καυσίμων για την κίνηση

60.000,00€

μεταφορικών μέσων
Κ.Α.35/6644 προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

15.000,00€

για λοιπές ανάγκες
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΑ

177.000,00€

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Κ.Α. 10.6411.01 Προμήθεια λιπαντικών για επιβατικά

300,00€

αυτ/τα
Κ.Α. 20/6641.01 Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της

1.500,00€

υπ. καθαριότητας
Κ.Α. 25.6641.01 Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της

500,00€

υπ. ύδρευσης
Κ.Α. 30/6641.01 προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα

10.000,00€

και μηχανήματα της υπ. τεχνικών έργων
Κ.Α.35/6644.01 Προμήθεια λιπαντικών για

2.000,00€

χλοοκοπτικά μηχανήματα
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

14.300,00€

2. Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του κάθε νομικού
προσώπου και να βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού τους ως εξής:
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α) Ν.Π. Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Περιγραφή Είδους

Κωδικός

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Αριθμός Π/Υ

30/6644
10/6643

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση τω
μεταφορικών μέσων
(πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη)
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
(πετρέλαιο θέρμανσης)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

και

8.000,00€
45.000,00€

φωτισμ

53.000,00€

β) ΔΗΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Περιγραφή Είδους

Κωδικός

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Αριθμός Π/Υ
64.08.0000

3.500,00€

Πετρέλαιο θέρμανσης

3. Για τις σχολικές επιτροπές οι δαπάνες για την προμήθεια θα καλυφθούν από την κατανομή των
πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
όπως αυτές διατίθενται με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών (ΦΕΚ 318/τεύχος Β’ 25-02-2013 μη
εφαρμογή των διατάξεων του ΒΔ 17-5/15-06-1959 ΦΕΚ 114 Α’ ως εξής:

α) Για το Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ :
Περιγραφή Είδους

Πετρέλαιο θέρμανσης

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

50.000,00€
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β) Για το Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ :

Περιγραφή Είδους

Πετρέλαιο θέρμανσης

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

30.000,00€

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, Βενζίνης αμόλυβδης
και ελαιολιπαντικών που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη
θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Προσοτσάνης, της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου
Δήμου Προσοτσάνης καθώς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠ).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων(CPV):

α/α

Είδος

CPV

1

Πετρέλαιο Κίνησης

09134200-9

2

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

3

Πετρέλαιο Θέρμανσης

09135100-5

4

Ελαιολιπαντικά

09211000-1
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται ως εξής :

Λαμβάνοντας υπόψη
τις μέσες Τιμές
Λιανικής ανά Νομό
για την
26/7/2017(Αρ.πρωτ.
27-07-2017
Αρ. Πρωτ.: 83723

Δαπάνη χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Δαπάνη με
ΦΠΑ

15.216,00

1,060

16.128,96 €

3.870,95 €

19.999,91 €

09135100-5

22.824,00

1,060

24.193,44 €

5.806,43 €

29.999,87 €

09135100-5

38.040,00

1,060

40.322,40 €

9.677,38 €

49.999,78 €

09135100-5

34.236,00

1,060

36.290,16 €

8.709,64 €

44.999,80 €

Α/Α Γραμμής

Είδος/Φορέας

Κωδικός CPV

Γραμμή 1

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Δήμου
Προσοτσάνης

09135100-5

Γραμμή 2

Γραμμή 3

Γραμμή 4

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Σχολικής
Επιτροπής
Β/θμιας
Εκπαίδευσης
Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Σχολικής
Επιτροπής
Α/θμιας
Εκπαίδευσης
Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Ν.Π. Δήμου
Προσοτσάνης

ΛΙΤΡΑ

Γραμμή 5

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΔΗΚΕΠ

09135100-5

2.662,00

1,060

2.821,72 €

677,21 €

3.498,93 €

Γραμμή 6

DIESEL Κίνησης
Δήμου
Προσοτσάνης

09134200-9

82.298,00

1,200

98.757,60 €

23.701,82 €

122.459,42 €

Γραμμή 7

DIESEL Κίνησης
Ν.Π. Δήμου
Προσοτσάνης

09134200-9

2.352,00

1,200

2.822,40 €

677,38 €

3.499,78 €

Γραμμή 8

Αμόλυβδη
Βενζίνη Δήμου
Προσοτσάνης

09132100-4

19.210,00

1,450

27.854,50 €

6.685,08 €

34.539,58 €

09132100-4

2.502,00

1,450

3.627,90 €

870,70 €

4.498,60 €

09211000-1

---

11.532,26 €

2.767,74 €

14.300,00 €

264.351,34 €

63.444,32 €

327.795,66 €

Γραμμή 9

Ομάδα 10

Αμόλυβδη
Βενζίνη
Ν.Π.
Προσοτσάνης
Ελαιολιπαντικά
Δήμου
Προσοτσάνης

Σύνολο
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Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή
περισσότερες γραμμές με το εκάστοτε καύσιμο (για την συνολική ποσότητα των λίτρων του έκαστου
καυσίμου) όπως εμφανίζονται αναλυτικά σε πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω
προμήθειας , ενώ για τα ελαιολιπαντικά απαιτείται προσφορά για το σύνολο της ομάδας.

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. Η δυνατότητα παράτασης μπορεί να είναι δίμηνη σε περίπτωση που επέλθει η χρονική
διάρκεια της σύμβασης και δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό και ποσότητες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 327.795.66€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 264.351,34 ΦΠΑ : 63.444,32€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και ένα έτος.
Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το
Δήμο, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον
τμηματικό προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της
παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής, ανά τμήμα και συγκεκριμένα για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που
εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για το
Νομό Δράμας (Ν.4257/14 άρθρο 63) ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και με κριτήριο κατακύρωσης την ποιό συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, για τα Ελαιολιπαντικά.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής, ανά τμήμα και συγκεκριμένα για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή
λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Δράμας
(Ν.4257/14 άρθρο 63) ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τα
Ελαιολιπαντικά.

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1:

1

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την
ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

9

του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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) «Δικαστική 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 Δεκεμβρίου 2007 (L335)» ,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,3
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)4
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών5
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις», 6,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”7

2
3
4

5

6
7

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται
στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η
υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται
από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω
απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε
τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,
Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021
Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων
στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του
άρθρου 38 του ως άνω νόμου
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του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία
του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα»8, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »9
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 Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),10
του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002 οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005)
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α' 18) και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4257/2014
Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων»
Την κατευθυντήρια οδηγία 19 (Απόφαση 31/2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με
θέμα: « Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147)
«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ».
Την κατευθυντήρια οδηγία 20 (Απόφαση 42/2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με
θέμα: «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
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.
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Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ
(1.000.000,00 €)
Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 4412/2016
(Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75)
Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και στο
μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης
αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ.
Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75

11

Την υπ΄αριθμ. 21/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης
συνολικού ποσού 53.000,00€) .
Την υπ΄αριθμ. 42/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΔΗΚΕΠ του Δήμου Προσοτσάνης με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας καυσίμων ( πετρέλαιο θέρμανσης συνολικού ποσού 3.500,00€).
Την υπ΄αριθμ. 9/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Προσοτσάνης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας καυσίμων ( πετρέλαιο θέρμανσης συνολικού
ποσού 50.000,00€)
Την υπ΄αριθμ. 6/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Προσοτσάνης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας καυσίμων ( πετρέλαιο θέρμανσης συνολικού
ποσού 30.000,00€)
Την υπ΄αριθμ. 155/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια καυσίμων
και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. του συνολικού προϋπολογισμού 327.800,00€

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 9-10-2017 και ώρα 20 :00 11
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, και
η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16/10/2017 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
Διαδικτυακός τόπος
υποβολής
προσφοράς

Ημερομηνία
αποστολής
της
περίληψης
της
διακήρυξης
στην
εφημερίδα
Ευρωπαϊκών
κοινοτήτων

Ημερομηνί
α
ανάρτησης
της
διακήρυξης
στη
διαδικτυακ
ή πύλη του
ΚΗΜΔΗΣ

Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία
ανάρτησης
της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

29/08/2017
29/08/2017

29/08/2017

&
ΩΡΑ 14:00 π.μ.

Ημερομηνία Καταληκτική
έναρξης
ημερομηνία
υποβολής
υποβολής
προσφορών προσφορών

30/08/2017

09-10-2017

&

&

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΩΡΑ 20:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

45490

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3
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Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και
τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία
παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των
άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου
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του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

1.6 ∆ηµοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης12

Προκήρυξη13 της παρούσας σύμβασης αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 14

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 15.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.16 :
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 45490
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 17 18 19, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με τον Ν.
3548/2007, το άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 και το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ που συνεχίζουν να υφίσταται μέχρι και την
31/12/2017 για τις οικονομικές εφημερίδες και μέχρι και την 31/12/2020 για τις τοπικές εφημερίδες, οπότε και
καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www. prosotsani.gr
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής βαρύνει τον μειοδότη προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/09

(ΦΕΚ163/Α/04.09.2009),

την

εγκύκλιο

11/27754/28.06.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. και την Γνωμ. ΝΣΚ 204/2010 και θα καταβάλλονται αναλογικά, σε

12
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16
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Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση
παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της παρ. 6
του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και καταργείται, πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ.
(59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του
ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο
379 §12 ν. 4412/2016
Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε
και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
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κάθε περίπτωση, από τους προμηθευτές που θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι.

1.7 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 τους20
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
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

20

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης21 είναι τα ακόλουθα:

•

η με αρ. 11100/29-08-2017 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•
•
•

η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα22 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

•
•

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Η υπ. Αριθμ. 10/2017 μελέτη της Δ/νσης περιβάλλοντος

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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www. promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος23.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 υπογεγραμμένο24. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

21

22

23

24

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου
2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου
63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών
προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των
εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και
τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί
και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές
πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της
σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές
προδιαγραφές
Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, υποδείγματα
προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και την
επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία,
συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.
Πρβλ την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
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Η αναθέτουσα αρχή 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 προθεσμιών25.
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.26
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).27
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.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, 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.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα28.
2.1.5 Εγγυήσεις29
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 ΣΔΣ και

25

26
27
28
29

Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28, η
προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Πρβλ και άρθρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 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.
Όσον αφορά στην έκδοση εγγυήσεων συμμετοχής από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το
άρθρο 86 του ν. 4387/2016, συστάθηκε Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του
Ε.Τ.Α.Α., η λειτουργία του οποίου άρχεται την 01.01.2017.

Όσον αφορά στα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 δεύτερο και τρίτο
εδάφιο του ν. 4412/2016 (άρθρο 302 παρ. 3 δεύτερο και τρίτο εδάφιο του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις του
Βιβλίου ΙΙ), οι εγγυήσεις συμμετοχής δύνανται να παρέχονται και με γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, οι δε αναθέτουσες αρχές οφείλουν
να αποδέχονται τα σχετικά γραμμάτια. Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής συστήνονται σύμφωνα με την ειδική
νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του Π.Δ. της 30 Δεκεμβρίου 1926/3
Ιανουαρίου 1927 (“ Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ”), το δε Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι αυτό που φέρει την ευθύνη
για την έκδοσή τους.

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.
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.
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. Δικαίωμα 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,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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
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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.30
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή31 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.4412/2016 για την
υποβολή προσφοράς αλλά εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.32

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής33
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής34, Σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες γραμμές της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημά των
σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό
1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος35.

30

31
32
33
34

35

Α/Α
Γραµµής

Είδος/Φορέας

∆απάνη
χωρίς ΦΠΑ

Ποσό εγγυητικής
συµµετοχής 1%

Γραµµή 1

Πετρέλαιο Θέρµανσης
∆ήµου
Προσοτσάνης

16.128,96

161,29 €

Γραµµή 2

Πετρέλαιο Θέρµανσης
Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης

24.193,44

241,93 €

Γραµµή 3

Πετρέλαιο Θέρµανσης
Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης

40.322,40

403,22 €

Γραµµή 4

Πετρέλαιο Θέρµανσης
Ν.Π. ∆ήµου Προσοτσάνης

36.290,16

362,90 €

Γραµµή 5

Πετρέλαιο Θέρµανσης
∆ΗΚΕΠ

2.821,72

28,22 €

Γραµµή 6

DIESEL Κίνησης
∆ήµου Προσοτσάνης

98.757,60

987,58 €

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για
τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν.
4412/2016)
Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72
ν. 4412/2016).
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Γραµµή 7

DIESEL Κίνησης
Ν.Π. ∆ήµου Προσοτσάνης

2.822,40

28,22 €

Γραµµή 8

Αµόλυβδη Βενζίνη ∆ήµου Προσοτσάνης

27.854,50

278,55 €

Γραµµή 9

Αµόλυβδη Βενζίνη
Ν.Π. Προσοτσάνης

3.627,90

36,28 €

Οµάδα 10

Ελαιολιπαντικά ∆ήµου Προσοτσάνης

11.532,26

115,32 €

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 μέχρι 210 ημέρες, 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, σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36 ή 37
του ν. 4129/2013.
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 άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 ,δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού36
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
λόγους37 :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
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 κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 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,
36
37

Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 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.
Δεν 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 τους38.
2.2.3.3.39 Δεν απαιτείται

38

39

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί δυνατότητα
της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα η A.A.
διαγράφεται η παράγραφος 3 α ή/και β αντίστοιχα.
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2.2.3.4. Αποκλείεται40 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 λειτουργίας41,
(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,
(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.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)42.

40

41

42

Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά
συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της
παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ),
με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η
επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για
τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ.
(για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω
εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
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2.2.3.6. 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
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.443 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
44
.
2.2.3.8. 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.
2.2.3.9. 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.
[Κριτήρια Επιλογής]45
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας46
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 ΣΔΣ, 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 Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 47

43
44
45

46
47

Όπως προηγούμενη υποσημείωση
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν.
4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο
τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα,
περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση
σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016

22

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια48
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται49 να διαθέτουν/ παρέχουν: δηλώνουν ότι διαθέτουν/ παρέχουν:
α) γενικό50 ετήσιο κύκλο εργασιών51 για τα ακόλουθα έτη:2014,2015,2016
β) ''ειδικό''52 ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 2014, 2015, 2016 (Στο τομέα δραστηριοτήτων που
αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης)
Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια εφαρμόζεται σε
σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο
εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φoρείς ανά ομάδες τμημάτων, αν ανατεθούν στον ανάδοχο
περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως

Ο ελάχιστος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών (άρθρο 75, πα ρ. 3) που απαιτείται να έχει ο οικονομικός
φορέας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης που προτίθενται να
αναλάβει στην παρούσα ανάθεση και σε κάθε περίπτωση η μονή αρμόδια να εξετάσει την συγκεκριμένη
προϋπόθεση είναι η επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
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Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,
περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη),
είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία
θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω
Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα.
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που
αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016)
Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα53
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται54:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας55 , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμηθειών του
συγκεκριμένου τύπου, και αντίστοιχου ύψους της δημοπρασίας του Δήμου Προσοτσάνης
β) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης
ε) ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟ
Για τα προσφερόµενα λιπαντικά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού η έγκριση κυκλοφορίας από το Γ.Χ.Κ για
κάθε λιπαντικό που περιλαμβάνεται στην Ομάδα 12 «Ελαιολιπαντικά» της παρούσης διακήρυξης .
Επίσης θα κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), για το
εκάστοτε λιπαντικό , τα οποία θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης56
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την
εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους
οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις
που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες
επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την
εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν
αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα
μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν
το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας,
τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον .........
συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των
συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη
μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου
παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω
Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν από
την τελευταία τριετία
Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια
της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016)
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς57. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 58.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 59.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 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 ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ60 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 161

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα62
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/201663.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση
(παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)64.
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Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα
αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..,
Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες
για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο
εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα
2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των
οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.465.
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 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 ισχύουν66.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά67:
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,
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•

Ειδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

•

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων,
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα
ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους
με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε
περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι
ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν.
1599/86, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης,) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Όσο αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

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 2.2.3.4, 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 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 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 μετοχών68, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο

68

Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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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 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. Δύναται, 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) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων
του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 69.και
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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.70

69
70

Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση,
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα,
κατά περίπτωση .
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν δήλωση περί γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών και ειδικού ετήσιου κύκλου
εργασιών (στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης), για τις τρεις τελευταίες
οικονομικές χρήσεις (2014, 2015, 2016), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή
έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.71 :
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.72
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 73
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα
ανάλογα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς.
Β.6. 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 Δ.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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους74 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.

71
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73
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Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα
(ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα
κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.
Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. 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.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.75

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης76
Κριτήριο ανάθεσης77 της Σύμβασης78 για τα υγρά καύσιμα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής79 κάθε γραμμής , και συγκεκριμένα η χαμηλότερη τιμή η οποία εκφράζεται με το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους την ημέρα παράδοση.
Η τιμή λιανικής πώλησης είναι αυτή που αναγράφεται στο
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή
του Δήμου Δράμας. Ενώ, για τα ελαιολιπαντικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάση τιμής.

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών 80
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
συγκριτικής τιμής (στην οποία συμπεριλαμβάνεται τιμή και στοιχεία κόστους) προς την βαθμολογία της (ήτοι
αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί81

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη και στα σχετικά
Παραρτήματα της για το σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές82
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Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ
προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86
του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που
επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να
αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ
και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία
2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
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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 αυτής83.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
Τρόπος: μέσω ηλεκτρονικής Διαδικασίας
Διαδικασία
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
ημερομηνία και ώρα που ορίζει
ορ
η παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 1.5.),
), 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
τομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 84 85.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 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)
.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως
οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number)
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν
από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
ΓΓΕ αποστέλλοντας:

82
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85

Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των παρ.
π
5 του άρθρου 36 και
της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5
του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
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- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ.
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη
του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού
του.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
συμπληρωματικές
πληροφορίες - διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται το πολύ έξι (6) ημέρες
πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι μέχρι την Τετάρτη ...... 2017.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3
του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

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 ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα
της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της86.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 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.

86

Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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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.
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα87, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες
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.
Δεν 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.
οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική
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
αι 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
η
αρχείο pdf
Επιπλέον
εκτός από την ειδική φόρμα του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει επιπλέον στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του, τα σχετικά έντυπα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτονται στη διακήρυξη,
σε μορφή pdf,, συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της οικονομικής
προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς,
προσφορά υπερισχύει
το παραγόμενο από το σύστημα.

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
διαδικασ 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
δεται 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).Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία
χεία 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.
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Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης

33

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο που συνοδεύεται εξωτερικά με σχετικό
διαβιβαστικό, το οποίο πρωτοκολλείται και απαριθμεί τα εν λόγω έγγραφα.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
ποβάλλουν 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 διαδικασίας88.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά
ορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν89( α,β,γ):
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
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 ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της διακήρυξης (Παράρτημα ΙII). Στο παράρτημα III δίνονται σχετικές οδηγίες
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (Επισυναπτόμενο υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική
νική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης –Τεχνικές προδιαγραφές ” του Παραρτήματος Ι και πίνακες συμμόρφωσης VA,VB της Διακήρυξης ,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
γ) Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού
Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά είναι τα κάτωθι :

με τον φάκελο

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα ανα
ναφέρει:

για τον χρόνο παράδ
δοσης αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησ
νησης: Αυθημερόν από
τις εγκαταστάσεις του
τ
προμηθευτή. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται απ΄
ευθείας στις δεξαμεννές των δημοτικών και σχολικών κτιρίων ενττός τριών (3) ημερών
μετά από έγγραφη εντο
ντολή της υπηρεσίας
ότι θα εμπορεύεται καύσιμα από επώνυμες εταιρείες πετρελαιο
οειδών της ελληνικής
επικράτειας και όχι από
α μεσάζοντες. Απαγορεύεται από τον ανάδ
δοχο η ανάθεση όλης
της ποσότητας ή μέρο
ους της ποσότητας σε οποιονδήποτε τρίτο

88

89

Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση
ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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Υπεύθυνη δήλωση ότι:
ο προμηθευτής λεειτουργεί υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Προσοτσάνης μαζί με την άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος
ος

Ελαιολιπαντικά

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα ανα
ναφέρει ότι τα ελαιολιπαντικά είναι άριστης ποιότητας και επίσης θα
αναφέρει

αν είναι

πρωτογε
ογενή
ή είτε προέρχονται εν

όλω ή εν μέρει , από αναδιύλιση

χρησιμοποιημένων λιπαντικών και ότι διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους.

2. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι ο χρόνος παράδοσης θα είναι τρεις (3) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης ή την παραγγελία .

3.Τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectu
us), για το εκάστοτε λιπαντικό , τα οποία θα πρέπει
π
να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευασ
αστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπεει να συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία
οία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία τα
αυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλλαδίων (Prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου.

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική
Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα
σύ
με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης.
ς.

Α. Τιμές
Π ΡΟ ΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ - Ελαιολιπαντικά
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
μονάδα 90
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων ειδών,
βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς91.

90

Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα
μονάδ π.χ.
ανθρωποώρες κ.α.
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Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, 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 Ενδεικτική Τιμή που
τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

Παράδειγμα

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
Τιμές αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης: = 1,06 €
Τιμές αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: = 1,20 €
Τιμές αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη: = 1,45 €
Προσοχή – σε περίπτωση που το τέταρτο δεκαδικό της τιμής προσφοράς είναι 5 και άνω, τότε το τρίτο
δεκαδικό θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω.
(π.χ. Αν η τιμή προσφοράς είναι 1,0328 € μετά την έκπτωση τότε θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί σε 1,033 €
και ΟΧΙ σε 1,032 €)
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη
Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης.
Στην

ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή

προσφοράς 1,06 - (1,06x 0,12)=0,933€
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί έμμεσα
το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 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 .....,.που επισυνάπτεται στην
παρούσα διακήρυξη.
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 σύμβασης92.
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

91

92

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται
αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της
εκτιμώμενης αξίας του υλικού.
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
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καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή93 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αναλυτική περιγραφή φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή
περισσότερες γραμμές με το εκάστοτε καύσιμο (για την συνολική ποσότητα των λίτρων του έκαστου
καυσίμου) όπως εμφανίζονται αναλυτικά σε πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω
προμήθειας , ενώ για τα Ελαιολιπαντικά απαιτείται προσφορά για το σύνολο της ομάδας.
Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των
ποσοτήτων των ειδών των προβλεπόμενων στη σχετική μελέτη καυσίμων - ελαιολιπαντικών και θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά εάν δεν είναι συμπληρωμένη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του
Δήμου και αν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της
οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς,
υπερισχύει το παραγόμενο από το σύστημα.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών94
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών 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 προσφορών95
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,96

93
94
95
96

Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 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 είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές [εκτός αν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς]. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παραγράφου 2.2.3.4 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. [το δεύτερο εδάφιο συμπληρώνεται εφόσον η περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (στρέβλωση ανταγωνισμού) έχει τεθεί ως λόγος αποκλεισμού σύμφωνα
με το άρθρο 2.2.3.4.γ της παρούσας],
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.
η) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στη Μελέτη της διακήρυξης
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών97
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
(Επιτροπή Διαγωνισμού), 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα
γίνει την Δευτέρα 16/10/2017 και ώρα 11:00 π.μ.

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 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
οργάνου98.
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.
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.

97

98

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677).
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή99 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
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές100.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ101.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης102

-

∆ικαιολογητικά

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 δέκα ημερών 103 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 2.2.9.2. 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 -2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 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 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
99
100
101
102
103

Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 του ν.
4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών μέσων' η Α.Α.
δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με
τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να
εκδίδονται πχ. ενός μηνός
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το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης το Τ.Ε.Υ.Δ., 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 2.2.8 (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 του104.
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 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή
του Διαγωνισμού 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.

104

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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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 2.2.9.2.
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 [Συµβάσεις άνω των
ορίων]
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της
διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά105 με τη
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου
τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η
απόρριψή της.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της
λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
105

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) με θέμα “Τεχνικές λεπτομέρειες
& διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση ισχύει
στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, στο βαθμό που επιβάλλονται ηλεκτρονικές
διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β΄ και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του
άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής πλην του ηλεκτρονικού]
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση
αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης,
εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η
τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5
του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η
Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016
3.4.1 Παράβολο
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της
σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.

Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος και ο
χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του.

Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 363 του
Ν.4412/2016.

3.4.2 Προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά προκήρυξης
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το
άρθρο 361 του Ν.4412/2016.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
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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 Διαγωνισμού. 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.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
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 και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
.Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της Διακήρυξης
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 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, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 106
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 [ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και
η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά] 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.

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 δίκαιο,
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.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

106

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο κάτω
υπηρεσιών-καθηκόντων
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας.107. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.

4.5 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 108 109
Σε περίπτωση που λόγω ανόδου των τιμών καυσίμων, στην νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους, υπάρξει υπέρβαση του ποσού της σύμβαση ς μπορεί να τροποποιηθεί
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο και σύμφωνα με το άρθρο 201 μπορεί να γίνει ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου.

Η σύμβαση μπορεί επίσης να παραταθεί αν υπάρχει αδιάθετο ποσό από την σύμβαση ή δεν έχουν
εξαντληθεί οι ποσότητες για δύο μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής σύμβασης. Κατά τον χρόνο
της προβλεπόμενης παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης δεν επιτρέπεται υπέρβαση ούτε των
ποσοτήτων ούτε της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τα καύσιμα. Η παράταση λύεται αυτόματα αν η έγκριση
της κατακυρωτικής απόφασης του επόμενου διαγωνισμού προηγείται της ημερομηνίας λήξης της χρονικής
παράτασης.

107
108
109

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται
για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή
προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της
τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς
και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να
μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).
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4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης110
4.6.1. 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 Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

110

βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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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 του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από το Δήμο, τα επιμέρους νομικά πρόσωπα και
τις επιχειρήσεις ξεχωριστά μετά την υπογραφή των σχετικών συβάσεων μετά την παραλαβή των καυσίμων υλικών των εκάστοτε τιμολογίων που περιλαμβάνονται σε κάθε ένταλμα

β) 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.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α)Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και
Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος111 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 ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 3.2, 5.2.1., 6.1.2. και 6.4.2. της παρούσας διακήρυξης καθώς και τα
άρθρα 7, 13, 14 και 16 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Δεν 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,

111

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 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
πρόστιμο112 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 αποφαινόμενου 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 και των τόκων επί της προκαταβολής 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 κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων113
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), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 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.

112
113

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα – ελαιολιπαντικά όπως

παρακάτω:
Α. Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται περιοδικά, στις
εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ∆ήµου Προσοτσάνης και των Νοµικών του Προσώπων, ανάλογα
µε τις προκύπτουσες ανάγκες.
Β. Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται εντός των
∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Προσοτσάνης .
Γ. Η παράδοση των ποσοτήτων των ελαιολιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, στις
εγκαταστάσεις των αµαξοστασίων του ∆ήµου Προσοτσάνης , ανάλογα µε τις προκύπτουσες
ανάγκες.
Οι παραγγελίες θα γίνονται µε γραπτή εντολή από το ∆ήµο Προσοτσάνης .
Ο ∆ήµος Προσοτσάνης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων
&ελαιολιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να
εφοδιάσει το ∆ήµο Προσοτσάνης
& τα Νοµικά του Πρόσωπα µε την παραγγελθείσα
ποσότητα των καυσίµων.
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.
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 πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 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, το υλικό, 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.4412/16114 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του
ως άνω νόμου και το Παράρτημα XI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
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Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται
τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς,
λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη
σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω
μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους Ο Δήμος
Προσοτσάνης, τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του, διατηρούν το δικαίωμα να αποστείλουν δείγματα
από τα καύσιμα - ελαιολιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις
απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ 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.
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων – ελαιολιπαντικών που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως
μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα
γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, είναι
πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες.
Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους του τμήματος εις βάρους του
άλλου είδους. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση
ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων για το Δήμο, τα
νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, εφόσον, βάσει των αναγκών του Δήμου, των νομικών προσώπων και των
επιχειρήσεων, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης
ποσότητας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από τον Δήμο, τα
νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτού.

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 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 της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
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 μέσα
στο χρόνο που ορίζεται στην παρ. 6.1 της παρούσας διακήρυξης.
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 Δημοσίου 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.
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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. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.115
6.2.3.
Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο ανάδοχος
θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε σχέση με άλλα οχήματα.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και
τις αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων
(βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα.

6.3

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν απαιτείται

6.4 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. 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.
6.4.2. 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.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Σύμφωνα με τις παρ. 13 και 14 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016 στη σύμβαση προβλέπονται και
εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του
Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν
μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα
εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των
εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης.
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Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η
οποία δεν έχει καταργηθεί.

52

Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει
τον προμηθευτή.

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας116
Δεν απαιτείται

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής117
Δεν απαιτείται

116
117

Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Α
Αντικειµένου της
Σύµβασης –Τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικός
προδιαγραφές
προϋπολογισµός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 10/201
/2017

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

''Προμήθεια υγρών καυσίμων-Ελαιολιπαντικών
του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018''
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων
1. Πετρελαίου κίνησης
2. Πετρελαίου θέρμανσης
3. Βενζίνης αμόλυβδης και
4. Ελαιολιπαντικών
που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων
καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Προσοτσάνης, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου Προσοτσάνης καθώς και της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠ). Θα
σφραγισμένες

προσφορές

για

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

διεξαχθεί
ΥΓΡΩΝ

Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής
Διεθν Διαγωνισμός

με

ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
2018» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης
αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) με κριτήρια κατακύρωσης:
α) για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης
του είδους στο Νομό Δράμας, κατά την ημέρα παράδοσης του,
του, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων
ίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και
αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του Ν.4257/2014). Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
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β) για τα ελαιολιπαντικά την χαμηλότερη τιμή.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ενδεικτικό ποσό των 327,795,66€ (με τον Φ.Π.Α.) για το οικ.
έτος 2018 , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του εκάστοτε Φορέα .
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: το Ν. 4412/2016 , κ.α.
Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.) .
Ο Δήμος Προσοτσάνης διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο
η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβαλλοντος

ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχν. Εργων &Πολεοδ.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2017
/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

''Προμήθεια υγρών καυσίμων-Ελαιολιπαντικών
του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018''

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Προσοτσάνης, της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου
Δήμου Προσοτσάνης καθώς και της ΔΗΚΕΠ πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά
διυλιστήρια.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
α) Το πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε παραφίνη.

β) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

γ) Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Αναλυτικότερα :
1) Πετρέλαιο θέρµανσης
γραφές σύµφωνα µε την
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγρ
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αριθ. 467/2002/10-10-2003 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-2003, τ. Β’).

2) Πετρέλαιο κίνησης
Το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την αριθ.
316/2010/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 501/29-2-2012, τ. Β’).

3) Αµόλυβδη βενζίνη
Η αμόλυβδη βενζίνη θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα µε την αριθ.
316/2010/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 501/29-2-2012, τ. Β’).
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

α/α

Είδος

1
2
3

Βενζίνη Αμόλυβδη
Πετρέλαιο Κίνησης
Πετρέλαιο Θέρμανσης

Μονάδα
Μέτρησης
Λίτρα
Λίτρα
Λίτρα

Ποσότητα
21.712
84.650
112.978

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας- επί ποινή αποκλεισμού- που
δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών
του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται μαζί με την προσφορά του διαγωνιζομένου και θα έχει εκδοθεί από το
Γ.Χ.Κ. Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθεί έγγραφο (Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών) της
κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές καθώς και όλα
τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και
αλκαλικότητας (ΤΒΝ) κλπ . Δεν θα γίνουν δεκτές απλές βεβαιώσεις των συμμετεχόντων.
Όπου ζητούνται προδιαγραφές είναι υποχρεωτικά σωρευτικές.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η παράδοση των παρακάτω λιπαντικών στο χώρο του εργοταξίου .
Ο Δήμος ενδιαφέρεται να είναι αρίστης ποιότητας και μπορεί να είναι είτε πρωτογενή είτε να
προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει, από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών. ( Ελ .Συν .Κλ ιμ.Στ Πράξη
13/ 201 6 )
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Αναλυτικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές για τα ελαιολιπαντικά είναι οι παρακάτω:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE
20W20

ACEA E2,API SJ/CF-4

2

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE
50

ACEA E2,API SJ/CF-4

3

ΛΑΔΙ
20W-50

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

4

ΛΑΔΙ
15W-40

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

5

ΛΑΔΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
API CI-4 ,ACEA E7/E5/E3, A3/B3/B4
HMIΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 10W-40

6

ΛΑΔΙ
HMIΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
- API SL/CF, ACEA A3/B4
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 10W-40

7

ΛΑΔΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
100%
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
– ACEA A3/B4 C3 , API SΝ/CF
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 5W-30

8

ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ

JASO FB

9

ΛΑΔΙ
10W-30

CJ-4/CI-4+/CI-4/SM, ACEA E9/E7

10

ΓΡΑΣΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ

NLGI 2 EP

60

11

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

NLGI 2

60

12

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 46

DIN 51524/2 Part II

200

13

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 68

DIN 51524/2 Part II

200

14

ΒΑΛΒΟΛIΝΗ EP 80W-90

API GL-5

100

15

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ
75W-140

API GL-5

16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

α/α

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

100% ΒΑΛΒΟΛIΝΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

80

100
API CI-4/SL,ACEA E7/A3/B4

API CI-4/SL,ACEA E7/A3/B4

ISO 22241, DIN 70070

AD-BLUE

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE J 1034, BS 6580, AFNOR NFR
15-601

400

150

400

100

200
160
60

50
400

17

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
(ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ)

130

18

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

…………………………

11

19

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

…………………………

20

20

A.T.F. DEXRON III (αυτόματου
DEXRON III
κιβωτίου + τιμόνι)

20
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Θα γίνουν δεκτές από το Δήμο όλες οι συσκευασίες των ανωτέρω λιπαντικών.
Τονίζεται ότι ο Δήμος Προσοτσάνης, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Προσοτσάνης καθώς και η ΔΗΚΕΠ διατηρούν το δικαίωμα να
αποστείλουν δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες
προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχν.Εργων&Πολεοδ.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2017

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της προμήθειας με τίτλο:

''Προμήθεια υγρών καυσίμων-Ελαιολιπαντικών
του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018''
Οι ενδ. τιμές του προϋπολογισμού επιλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης
τιμών του Παρατηρητηρίου καυσίμων( με αριθμ. Πρωτ.83723/27.07.2017) για το Νομό Δράμας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ –ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΦΟΡΕΑ
1. ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Περιγραφή Είδους
Γραμμή 1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Μονάδα
μέτρησης

Ενδεικτική
Ποσότητα

Λίτρο

15.216

Ενδ.Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

Λιανικής
1,06

16.128,96

--

ΦΠΑ 24%

---

---

---

3.870,95

--

Γενικό Σύνολο

---

---

---

19.999,91

Μονάδα
μέτρησης

Ενδεικτίκή
Ποσότητα

Ενδ.Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

Β – ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Περιγραφή Είδους

Λιανικής

Γραμμή 8

Βενζίνη αμόλυβδη (95
οκτ.)

Λίτρο

19.210

1,45

27.854,50

Γραμμή 6

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρο

82.298

1,20

98.757,60

--

Σύνολο

---

---

---

126.612,10

--

ΦΠΑ 24%

---

---

---

30.386,90

--

Γενικό Σύνολο

---

---

---

156.999,00
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Γ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Περιγραφή
ΛΑ∆Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE
20W20
ΛΑ∆Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE
50
ΛΑ∆Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20W50
ΛΑ∆Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15W40
ΛΑ∆Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
HMIΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 10W-40
ΛΑ∆Ι HMIΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 10W-40
ΛΑ∆Ι ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 100%
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ –
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 5W-30
ΛΑ∆Ι ΜΙΧ 2Τ
ΛΑ∆Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 10W30
ΓΡΑΣΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ
ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 46
ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 68
ΒΑΛΒΟΛIΝΗ EP 80W-90
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 100% ΒΑΛΒΟΛIΝΗ
75W-140
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
AD-BLUE
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ)
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ
A.T.F. DEXRON III (αυτόµατου κιβωτίου + τιµόνι)

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Τιµή
µονάδας
λιανική

lt

80

4,00

320,00

lt

100

3,50

350,00

lt

400

4,00

1.600,00

lt

150

3,50

525,00

lt

400

4,00

1.600,00

lt

100

4,00

400,00

lt

200

4,50

900,00

lt

160

4,00

640,00

lt

60

4,00

240,00

kg
kg
lt
lt
lt

60
60
200
200
100

5,00
5,00
4,00
4,00
4,00

300,00
300,00
800,00
800,00
400,00

lt

50

22,00

1.100,00

lt

400

1,20

480,00

lt

130

2,90

377,00

lt
lt

11
20

9,11
11,00

100,26
220,00

lt

20

4,00

80,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ1
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ2

Σύνολο
∆απάνης
χωρίς ΦΠΑ

11.532,26
11.532,26
2.767,74
14.300,00
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2. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Περιγραφή Είδους

Μονάδα
μέτρησης

Ενδεικτική
Ποσότητα

Ενδ. Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

Λιανικής

Γραμμή 2

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρο

22.824

1,06

24.193,44

--

ΦΠΑ 24%

---

---

---

5.806,43

--

Γενικό Σύνολο

---

---

---

29.999,87

3.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Περιγραφή Είδους

Μονάδα
μέτρησης

Ενδεικτική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

Λιανική

Γραμμή 3

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρο

38.040

1,06

40.322,40

--

ΦΠΑ 24%

---

---

---

9.677,38

--

Γενικό Σύνολο

---

---

---

49.999,78

4.
Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
6.ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
Περιγραφή Είδους

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Ενδ. Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

Λιανική

Γραμμή 4

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρο

34.236

1,06

36.290,16

Γραμμή 9

Βενζίνη Αμόλυβδη

Λίτρο

2.502

1,45

3.627,90

Γραμμή 7

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρο

2.352

1,20

2.822,40

--

Σύνολο

---

42.740,46

--

ΦΠΑ 24%

---

10.257,71

--

Γενικό Σύνολο

---

52.998,17

5.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
1. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ )
Περιγραφή Είδους
Γραμμή 5
--

Πετρέλαιο θέρμανσης
ΦΠΑ 24%

Μονάδα
μέτρησης
Λίτρο
---

Ποσότητα

Ενδ.Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

Λιανική
1,06

2.662
---

---

2.821,72
677,21
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--

Γενικό Σύνολο

---

---

3.498,93

---

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη
τις μέσες Τιμές
Λιανικής ανά Νομό
για την
26/7/2017(Αρ.πρωτ.
27-07-2017
Αρ. Πρωτ.: 83723

Α/Α
Γραμμής

Είδος/Φορέας

Κωδικός CPV

Γραμμή 1

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Δήμου
Προσοτσάνης

09135100-5

15.216,00

09135100-5

Γραμμή 2

Γραμμή 3

Γραμμή 4

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Σχολικής
Επιτροπής
Β/θμιας
Εκπαίδευσης
Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Σχολικής
Επιτροπής
Α/θμιας
Εκπαίδευσης
Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Ν.Π. Δήμου
Προσοτσάνης

Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Δαπάνη με
ΦΠΑ

1,060

16.128,96 €

3.870,95 €

19.999,91 €

22.824,00

1,060

24.193,44 €

5.806,43 €

29.999,87 €

09135100-5

38.040,00

1,060

40.322,40 €

9.677,38 €

49.999,78 €

09135100-5

34.236,00

1,060

36.290,16 €

8.709,64 €

44.999,80 €

ΛΙΤΡΑ

Γραμμή 5

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΔΗΚΕΠ

09135100-5

2.662,00

1,060

2.821,72 €

677,21 €

3.498,93 €

Γραμμή 6

DIESEL Κίνησης
Δήμου
Προσοτσάνης

09134200-9

82.298,00

1,200

98.757,60 €

23.701,82 €

122.459,42 €

Γραμμή 7

DIESEL Κίνησης
Ν.Π. Δήμου
Προσοτσάνης

09134200-9

2.352,00

1,200

2.822,40 €

677,38 €

3.499,78 €

Γραμμή 8

Αμόλυβδη
Βενζίνη Δήμου
Προσοτσάνης

09132100-4

19.210,00

1,450

27.854,50 €

6.685,08 €

34.539,58 €

09132100-4

2.502,00

1,450

3.627,90 €

870,70 €

4.498,60 €

09211000-1

---

11.532,26 €

2.767,74 €

14.300,00 €

264.351,34 €

63.444,32 €

327.795,66 €

Γραμμή 9

Ομάδα 10

Αμόλυβδη
Βενζίνη
Ν.Π.
Προσοτσάνης
Ελαιολιπαντικά
Δήμου
Προσοτσάνης
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Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί με το ενδεικτικό ποσό των 327.795,66€ (με το
Φ.Π.Α.) για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των Ν.Π. για το έτος 2018, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης, της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου
Δήμου Προσοτσάνης καθώς και της ΔΗΚΕΠ του οικονομικού έτους 2018.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή
περισσότερες γραμμές με το εκάστοτε καύσιμο (για την συνολική ποσότητα των λίτρων του έκαστου
καυσίμου) από τον πίνακα των καυσίμων όπως ορίζεται ανωτέρω, ενώ για τα ελαιολιπαντικά
απαιτείται προσφορά για το σύνολο της ομάδας.
Ο Δήμος Προσοτσάνης διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν
προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει
δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβαλλοντος

ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχν. Εργων &Πολεοδ.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης
και συντήρησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων αλλά και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του
Δήμου, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 1ο - Διακήρυξη
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων από την υπογραφή της σύμβασης
και έχει διάρκεια ενός έτους.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της
εκάστοτε υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής.
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας 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 Α' του Ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή αναφέρεται αναλυτικά
στο άρθρο 1.4 (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) της σχετικής διακήρυξης .

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α) Διακήρυξη
β) Συγγραφή Υποχρεώσεων γ)

Τεχνικές Προδιαγραφές

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε)

Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει με απόφαση της η
Οικονομική Επιτροπή – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν αυτές σήμερα. Το χρονικό διάστημα
παροχής των υπηρεσιών είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και και έχει διάρκεια ενός έτους.
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ΑΡΘΡΟ 5ο - Εγγυητικές επιστολές
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ του συμμετέχοντος προς το Δήμο Προσοτσάνης για ποσό
1% της συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ των προς προμήθεια ειδών του τμήματος για το
οποίο ενδιαφέρονται. Αν ενδιαφέρεται κάποιος για περισσότερα τμήματα, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή 1% για το σύνολο των τμημάτων στα οποία επιθυμεί να συμμετέχει.
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια εγγυητική επιστολή, η οποία θα αφορά την καλή
εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής
συμβατικής αξίας όπου εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 6° - Τιμές / Τρόπος Πληρωμής
1. Η προσφερόμενη έκπτωση των υγρών καυσίμων είναι σταθερή και αμετάβλητη σ’ όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων θα γίνεται, μετά την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το
λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση του 1ου χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Δράμας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επειδή η παράδοση των
καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του δήμου, θα εκδίδεται σε κάθε
περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος,
η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε το καύσιμο, ή την
υπηρεσία στην οποία προορίζεται.

Εβδομαδιαία ή μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία
αποστολής κάθε υπηρεσίας του Δήμου ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα
διαφορετικά παρεχόμενα είδη καυσίμου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η
μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό
έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης και είδους.
Ο Δήμος, τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις υποχρεούται να εξοφλούν τον προμηθευτή το συντομότερο
δυνατόν μετά από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και
προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.
2. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου των ελαιολιπαντικών είναι σταθερές και
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται µε εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή των ειδών από την
αρμόδια επιτροπή.
Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τη συσκευασία τους, τη μεταφορά και την
παράδοση στο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφόσον γίνει έλεγχος νομιμότητας της
απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ανάδοχος-ανάδοχοι της προμήθειας θα
κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση

(άρθρο

105

του Ν.4412/2016 ).Κατά την ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή των καυσίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου
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Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου ή του νομικού προσώπου ή της επιχείρησης. Εάν η παράδοση
ακατάλληλων καυσίμων προξενήσει βλάβες στον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου τότε ο Δήμος έχει το
δικαίωμα να στραφεί νομικά κατά του προμηθευτή διεκδικώντας αποζημίωση για την πλήρη αποκατάσταση των
βλαβών που προκλήθηκαν.(Άρθρο 200-2015 Ν4412/2016)

ΑΡΘΡΟ 8ο – Σύμβαση
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. Επίσης, όταν δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό οικονομικό ποσό της
σύμβασης και δεν έχουν αναλωθεί οι ποσότητες, η δυνατότητα παράτασης μπορεί να είναι δίμηνη σε
περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί νέος ανάδοχος και δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβασης.
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύμβασης κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στα τεύχη
της διακήρυξης .
ΑΡΘΡΟ 9ο - Παράδοση
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της
υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου ή του νομικού προσώπου ή της επιχείρησης. Υπέρβαση του
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής-προμηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν τις ποσότητες του κάθε
είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
Ο Δήμος, τα νομικά πρόσωπα κα οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου ή του νομικού προσώπου .
Άρθρο 10ο – Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016, θα γίνει σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα, από την οικεία επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής
μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή
των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.
Άρθρο 11ο
Οι προσφορές για τα καύσιμα πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή
του Δήμου Δράμας (σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/2014).
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης.
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό
έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το Σύστημα , στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
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Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος για τα υγρά καύσιμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή
προσφοράς τον αριθμό με τρία δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης
που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιμή που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια
είδος .
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.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσοφορά είτε για ένα ,είτε για περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα
Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα (Δήμου ή Νομικού
Προσώπου) με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και όλα τα είδη που αναγράφονται
στον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται
υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η
οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων των ειδών των προβλεπόμενων στη σχετική μελέτη καυσίμων και
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν τα είδη για ολόκληρη την
ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά εάν δεν είναι
συμπληρωμένη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου και αν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας.
Άρθρο 12ο – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
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.

Άρθρο 13ο – Επιπτώσεις
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της
ορισθείσης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών θα πληρώνει προς το Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό 5%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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.
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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 14ο – Έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος
δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις του Ν 4412/2016
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ΑΡΘΡΟ 15ο – Πλημμελής κατασκευή
Τα καύσιμα και τα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει να αντικαταστήσει αυτά άμεσα
και να αποκαταστήσει τυχόν φθορές που δημιουργήθηκαν σε εξοπλισμό του Δήμου ή των φορέων του Δήμου από
την κακή ποιότητά τους.
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ΑΡΘΡΟ 16ο Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αυτά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I και V.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβαλλοντος

ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχν. Εργων &Πολεοδ.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συ
υμβάσεων (ΕΕΕΣ)
A. Εισαγωγή
σιο που διέπει το ΕΕΕΣ;
1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο
Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός
μός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιαν
ανουαρίου 2016 για την
καθιέρωση του τυποποιημέένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγρ
γγραφο Προμήθειας», ο
οποίος
προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο
τυ
έντυπο που θα χρησιμοποιείται
αι για τους σκοπούς της
κατάρτισης του ΕΕΕΣ.
Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία
Ο
2014/24/ΕΕ για τις
δημόσιες συμβάσεις και συγκκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας)
ας) ρυθμίζεται το γενικό
πλαίσιο
χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασ
σίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκττρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Πρόκειται για μια υπεύθυνη
νη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικήςς κατάστασης και των
ικανοτήτων των επιχειρήσεωνν, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις
διαδικασίες σύναψης δημοσ
σίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώ
ώτατο όριο της ΕΕ. Η
υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις
στ συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικο
ούς φορείς να αποδείξουν
ότι:

δεν βρίσκονται σεε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπ
πει ή είναι δυνατόν να
αποκλειστούν από τη σύναψη
σ
δημόσιας σύμβασης
πληρούν τα συναφή
αφή κριτήρια αποκλεισμού και
ε
επιλογής
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος
οχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά
ά που ζητούνται από την
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτ
κτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντεες ενδέχεται να ζητηθούν
ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε
σ περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
παρέχει τους συνδέσμους για τα
τ πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα
χα μητρώα, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση
π
από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ.
αρ. 6 του άρθρου 79 του
Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς
φο
δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογη
ητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστο
οποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω
ω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιο
οδήποτε κράτος-μέλος της
Ένωσης.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής
σ
(προεπιλογή)
από πλευράς
επιλογής.

κριτηρίων

αποκλεισμού

και

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχε
έχεται στο διαδίκτυο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL:
U
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases//espd
3. Ποιες λειτουργίες παρέχειι η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:
στις αναθέτουσες αρ
ρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιού
ύν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ
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καθορίζοντας τα κριτή
ήρια αποκλεισμού επιλογής
στη συμμετέχουσα επ
πιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεεί, να τηλεφορτώνει και
να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για
γ μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντ
όντων φορέων καθώς και
των οικονομικών φορέων, εξέδωσε
εξέ
σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτή
ήσεις (Frequently Asked
Questions FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρο
ρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eeΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε
θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει
ρει η ΕΕ καθώς και θέματα
τεχνικά και εφαρμογής του eEEEEΣ.

Β. Συμβουλές σχετικά με τη χρ
ρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
1.- Ποιά είναι η διαδικασία δημιο
ημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτο
ουσες αρχές για χρήση
σε διαγωνισμούς που διενεργο
ούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; Ειδικότερα για τους διαγω
ωνισμούς με αξία άνω
των ορίων για την εφαρμογή των
τ διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται
αι μέσω
μ
του ΕΣΗΔΗΣ,
προτείνεται οι αναθέτουσες
ες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την
τ
ακόλουθη
διαδικασία δημιουργίας και υπ
ποβολής :
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθ
αθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας
σίας eΕΕΕΣ, ήτοι της
διαδικτυακής πλατφόρμας που
ου διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθ
θυμούν για τον εκάστοτε
διαγωνισμό τους, και παράγουν
γουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύ
ύπου XML και PDF, τα
οποία και αποθηκεύουν, αρχικκά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημεειώνονται τα εξής:
- το αρχείο XML παράγεται άμ
μεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπ
πί «Εξαγωγή».
- το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα
έμ
από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το
ο κουμπί «Εκτύπωση». Η
εκτύπωση θα πρέπει να ανακα
ατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDFF printer), ήτοι λογισμικό,
εγκατεστημένο στον ηλεκτρο
ρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθη
οθηκεύει το περιεχόμενο
της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο
αρχ
PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή.
ε
Ενδεικτικά η
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή
ή διαδικτύου, όπως π.χ.
Google
Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό,
λ
όπως π.χ. CutePDF.
ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθ
αθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του δια
αγωνισμού της δημόσιας
σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχ
αραχθέντα αρχεία ως εξής:
- το περιεχόμενο του αρχείου
υ PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακή
ήρυξης και κοινοποιείται
έτσι
πογεγραμμένο, αναρτάται
μέσω αυτής στους οικονομικκούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπο
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο
ο μέρος
μ
της διακήρυξης και
- το αρχείο XML αναρτάται επ
πικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας
ας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
2. - Πώς υποβάλλεται το
ο ΕΕΕΣ
Ε
από τους οικονομικούς φορείς στο πλα
αίσιο διαγωνισμών που
διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗ
ΗΣ;
Οι οικονομικοί φορείς οφεείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους
τ
συμπληρωμένο το
πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχε
χει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες
α
φορείς στη
διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο
ενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποττελεί αναπόσπαστο μέρος
της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1//2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζ
ιζόμενα στο άρθρο 73 του
ν.4412/16 και την διακήρυξη.
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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 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 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.
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.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα αναρτηθούν τα παραχθέντα αρχεία pdf και xml
που αφορούν το ΕΕΕΣ για την Προμήθεια με τίτλο:''Προμήθεια υγρών καυσίμων-Ελαιολιπαντικών του
Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018''
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΑΝ ΤΟ ΕΕΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΑΡΑΞΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ xml ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Καύσιμα

Οι οικονομικοί φορείς με την τεχνική προσφορά θα προσκομίσουν υποχρ
οχρεωτικά τις παρακάτω
υπεύθυνες δηλώσεις (κατά περίπττωση) και πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήμ
ήματος Vβ, επί ποινή
αποκλεισμού.

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει:
α

για τον χρόνο παράδ
δοσης αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνηση
ης: Αυθημερόν από τις
εγκαταστάσεις του
υ προμηθευτή. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παρα
ραδίδεται απ΄ ευθείας
στις δεξαμενές των
ων δημοτικών και σχολικών κτιρίων εντός τριών (3) ημερών μετά από
έγγραφη εντολή τηςς υπηρεσίας
ότι θα εμπορεύεταιι καύσιμα από επώνυμες εταιρείες πετρελαιοειδ
δών της ελληνικής
επικράτειας και όχχι από μεσάζοντες. Απαγορεύεται από τον ανάδ
δοχο η ανάθεση όλης
της ποσότητας ή μέρους
μέρ
της ποσότητας σε οποιονδήποτε τρίτο
Υπεύθυνη δήλωση για προμηθευτή

Υπεύθυνη δήλωση ότι:
ο προμηθευτής λειτουργεί υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Προσοτσάνης μαζί με την άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος

2.

VΒ– ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ελαιολιπαντικά

Οι οικονομικοί φορείς με την τεχνική προσφορά θα προσκομίσουν υποχρεωτικά την παρακάτω
υπεύθυνη δήλωση και φύλλο συμμόρφωσης του Παραρτήματος VΑ, επί ποινή
πο
αποκλεισμού.
1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα ελαιολιπαντικά είναι άριστης ποιότητας και επίσης θα
αναφέρει αν είναι πρωτογενή είτε προέρχονται εν όλω ή εν μέρει , από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων
λιπαντικών και ότι διαθέτουν έγκριση
έγκ
κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους.
2. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι ο χρόνος παράδοσης θα είναι τρεις (3) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης ή την παραγγελία .

ΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 10 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
VΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑ∆Α 10 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΒ– ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την
Αναθέτουσα Αρχή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………………………………………………………………….
Έδρα …………………………………………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο ………………………………………………………………………………………………………………..
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την

προμήθεια Υγρών Καυσίμων -

Ελαιολιπαντικών του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π.του για το έτος 2018
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:
•

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α
ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ /ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΓΡΑΜΜΗ 1

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
(%)ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ .

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

15.216

ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΗ 2

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

22.824

ΓΡΑΜΜΗ 3

ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Β/ΘΜΙΑΣ
Πετρέλαιο
Θέρμανσης

38.040

ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΓΡΑΜΜΗ 4

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

34.236

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΗ 5

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

2.662

ΔΗΚΕΠ

DIESEL Κίνησης
ΓΡΑΜΜΗ 6

ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

82.298

DIESEL Κίνησης
ΓΡΑΜΜΗ 7

ΓΡΑΜΜΗ 8

ΓΡΑΜΜΗ 9

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Αμόλυβδη Βενζίνη
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Αμόλυβδη
Βενζίνη

2.352

19.210
2.502

Ν.Π.
Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μια ή περισσότερες γραμμές
ποσότητα λίτρων του έκαστου καυσίμου.

για την συνολική

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………………………………………………………………….
Έδρα …………………………………………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο ………………………………………………………………………………………………………………..
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………

•

ΟΜΑΔΑ 10 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

1

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE
20W20

lt

80

2

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 50

lt

100

3

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20W-50

lt

400

4

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15W-40

lt

150

5

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
HMIΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 10W-40

lt

400

6

ΛΑΔΙ HMIΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 10W-40

lt

100

7

ΛΑΔΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 100%
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ –
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 5W-30

lt

200

8

ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ

lt

160

9

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 10W-30

lt

60

10

ΓΡΑΣΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ

kg

60

11

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

kg

60

12

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 46

lt

200

13

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 68

lt

200

14

ΒΑΛΒΟΛIΝΗ EP 80W-90

lt

100

15

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 100% ΒΑΛΒΟΛIΝΗ 75W140

lt

50

16

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
AD-BLUE

lt

400

Ποσότητα

Σύνολο
Τιμή
Δαπάνης
μονάδας
προσφοράς
προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ
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17

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ)

lt

130

18

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

lt

11

19

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

lt

20

20

A.T.F. DEXRON III (αυτόματου κιβωτίου + τιμόνι)

lt

20
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για
Ελαιολιπαντικά».

το σύνολο των ειδών της Ομάδας 10«

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΕΠΙΣΤΟΛΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης:
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
Ημερομηνία Έκδοσης
Προς:

ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΧΡ.ΣΑΚΑΡΗ 15
66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ.

Ευρώ

€

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ
υπέρ
του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
(διεύθυνση)

, ΑΦΜ

ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)
(διεύθυνση)

, ΑΦΜ

ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία)

, ΑΦΜ_

(διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία)

, ΑΦΜ_

(διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία)

, ΑΦΜ_

(διεύθυνση)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία)
διακήρυξη ''Προμήθεια
υγρών καυσίμων-Ελαιολιπαντικών του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018''
της αναθέτουσας αρχής, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης για το/τα τμήμα/τα
που θα διεξαχθεί στις
_.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της
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(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

(τουλάχιστον 210 ημέρες από την επόμενη του διαγωνισμού)

ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, μετά από πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.

Βεβαιώνουμε 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)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΕΠΙΣΤΟΛΗΚΑΛΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:
Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Ημερομηνία Έκδοσης
Προς:
Δήμο
Προσοτσάνης

Νομικό
Πρόσωπο Δήμου

Χρ.Σακαρη 15

Προσοτσάνης

66200
Προσοτσάνη

Σχολική
Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

Σχολική
Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

ΔΗΚΕΠ
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Πλατεία
Δημοκρατίας
66200 Προσοτσάνη

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ.

Ευρώ

_€

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
1
ευρώ
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
ΑΦΜ

,

(διεύθυνση)
ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)
ΑΦΜ

,

(διεύθυνση)
ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία)

, ΑΦΜ_

(διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία)

, ΑΦΜ_

(διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία)

, ΑΦΜ_

(διεύθυνση)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
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για την καλή εκτέλεση του/των τμήματος/των
(αριθμό /

της σύμβασης σύμφωνα με την

ημερομηνία)
διακήρυξης ''Προμήθεια υγρών καυσίμων-Ελαιολιπαντικών του Δήμου
Προσοτσάνης και των Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018''
της αναθέτουσας αρχής, που διεξήχθη την

,.

Το παραπάνω ποσό τηρούται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε 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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – Σχέδιο Σύµβασης (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
Σχέδιο
Ημερομηνία
Αρ.πρωτ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΙΑ

''Προμήθεια υγρών καυσίμων-Ελαιολιπαντικών
Ελαιολιπαντικών του

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΣ

Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018''

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ενδεικτικού)
ποσού000.000,00€ (μη
συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ)

Τμήμα

Στη Δράμα σήμερα 00
2018, ημέρα
τα παρακάτω συ
υμβαλλόμενα μέρη: αφ
ενός μεν ο Δήμος Προσοτσάνης / ΝΠΔήμου Προσοτσάνης / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΗΚΕΠ
ΗΚΕΠ που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο / Πρόεδρο
και αφ ετέρου
ο / η

του

, πρατηριούχος υγρώνν καυσίμων / έμπορος

ελαιολιπαντικών, με έδρα την
τη

, (ΑΦΜ 000000000 – Δ.Ο..Υ.

ο διαχειριστής

του

, σύμφωνα με το από
ό 00

ιδιωτικό συμφωνητικό, με έδρα
έ
την
ο νόμιμος εκπρόσωπος

του

σύμφωνα με το από 00
000000000 – Δ.Ο.Υ.

, (ΑΦΜ 000000000 – Δ.Ο.Υ.
Δ
20

),
20__
_),

της εταιρ
ρείας
καταστατικό, με έδρα την
ην

, (ΑΦΜ

_),
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συνομολόγησαν την σύμβαση αυτή και
κ συμφώνησαν τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με τηνν παραπάνω
π
ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:
Την υπ αριθμ. 000/2017 από
όφαση κατακύρωσης των πρακτικών της Οικονομική
ής Επιτροπής
Την υπ’ αριθμ. 00000/00-00
0-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης
Την υπ΄ αριθμ. 000/2017
17 πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Κλιμακίίου ΣΤ του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία «Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης», για την
προμήθεια υγρών καυσίμων
ων & ελαιολιπαντικών (πετρέλαιο θέρμανσης,
νσης, πετρέλαιο κίνησης,
βενζίνη αμόλυβδη,
ελαιολιπαντικά) για τη λειιτουργία των υπηρεσιών του / της Δήμος Προσοτσάνης /
Προσοτσάνης / ΣΕΠΕ / ΣΕΕΔΕ / ΔΗΚΕΠ , έτους 2018.

ΝΠΔήμου

Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «Προμηθευτή» ο οποίος αναλαμβάνει
την προμήθεια με τους παρακάτω
ω όρους
όρ
και συμφωνεί και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτ
κτα.
Ά ρθ ρο 1 ο: Στοιχεία του υπό προμή
ομήθεια είδους
Τιμή

1

Πετρέλαιο θέρμανσ
σης

000.000

Προσφοράς
ανά Λίτρο
μετά την
Έκπτωση
0,000 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

000.000

3

Βενζίνη αμόλυβδη

000.000

α/α

Τμήμα

Είδος

Λίτρα

Ποσό €
Ποσό
οσό

€

(χωρίς ΦΠΑ
Α)

(με 24%
ΦΠΑ)

000.000,00
0,00 €

000.000,00 €

0,000 €

000.000,00
0,00 €

000.000,00 €

0,000 €

000.000,00
0,00 €

000.000,00 €

Ο προμηθευτής πρόσφερε το μεγαλλύτερο ποσοστό έκπτωσης για το / την πετρέλαιο
αιο θέρμανσης,
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη
βδη Δήμου Προσοτσάνης / / ΝΠΔήμου
ήμου Προσοτσάνης / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ /
ΔΗΚΕΠ το οποίο ανέρχεται στο 00,00
0%(
τοις εκατό) στη μέση τιμή λιαν
ανικής πώλησης κατά την
ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελττίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το
ο Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτ
πτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Δράμας (Ν.4257/14
(
άρθρο 63)
ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύεει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
α την λειτουργία της
υπηρεσίας, έτους 2018.
Άρθρο 2ο:
Παραλαβές

Χρόνος

Παράδοση
ης

-

Η παράδοση των ποσοτήτων
ων των καυσίμων θα είναι άμεση και θα γίνετα
αι περιοδικά (τμηματικά)
κατόπιν εντολών για χρονικό διάστημα
ημα από
α την υπογραφή της σύμβασης έως και 31
3 Δεκεμβρίου
2018.
Ο προμηθευτής οφείλει χωρ
ρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την
ην εντολή
εν
προμήθειας να
εφοδιάσει το / την / Δήμος Προσοτσάνης/ ΝΠΔήμου Προσοτσάνης / ΣΕΠΕ / ΣΕΕΔΕ / ΔΗΚΕΠ , με την
παραγγελθείσα ποσότητα πετρελαίου
υ θέρμανσης σε χρονικό διάστημα τριών ημερών από
α την παραγγελία ενώ
για πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη
α
η παράδοση θα είναι άμεση. Η τροφοδο
οφοδοσία των οχημάτων και
μηχανημάτων θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις
εγ
του προμηθευτή, εντός των Διοικη
κητικών ορίων του Δήμου
Δράμας, που διαθέτουν αντλίες με μετρητή ακριβείας και λόγω της αδυναμίας αποθήκευσης
α
των προς
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προμήθεια ειδών ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων. Η παράδοση των
καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται στα δημοτικά κτίρια.
H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Τονίζεται ότι ο
/ το / η Δήμος Προσοτσάνης/ ΝΠΔήμου Προσοτσάνης / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΗΚΕΠ , διατηρεί το δικαίωμα να
αποστείλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελεγχτεί τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες
προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ 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.
Ο / το / η Δήμος Προσοτσάνης/ ΝΠΔήμου Προσοτσάνης /
ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΗΚΕΠ δεν
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι
αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι
δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του / της Δήμος
Προσοτσάνης/ ΝΠΔήμου Προσοτσάνης / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΗΚΕΠ , είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί
να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα
αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους του τμήματος εις βάρους του άλλου είδους (αν
υφίσταται). Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση
ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων), εφόσον,
βάσει των αναγκών του Δήμου, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η
λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται να
αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από το / την Δήμος Προσοτσάνης/ ΝΠΔήμου Προσοτσάνης / ΣΕΠΕ /
ΣΕΔΕ / ΔΗΚΕΠ
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα 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
προμηθευτή 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 προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 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 της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να
α ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτρο
οπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
Σε ότι αφορά τη παράδοση των ειδώνν:
Ο προμηθευτής θα δίνει προ
οτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων σε σχέση
σ
με άλλα οχήματα.
Ο προμηθευτής είναι υπο
οχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα
οχή
του Δήμου τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που
υ σχετίζονται με την
τροφοδοσία καυσίμων (βυτιιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδ
δοσία των οχημάτων του
Δήμου κατά
προτεραιότητα.
Άρθρο 3 ο: Ποιότητα και Ειδικές
Προδιαγραφές
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσ
σιμα θέρμανσης και κίνησης είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν
τα κρατικά διυλιστήρια και συμφωνούνν με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές της μελέτης.
ης.
Επισημαίνεται ότι καύσιμα
μα νεότερης
νεό
τεχνολογίας που διαθέτουν για παράδεειγμα καλύτερες φυσικές
ιδιότητες ως προς την απόδοσή το
ους ή/και ανωτέρα θερμογόνο δύναμη γίνονται
αι δεκτά αν και εφόσον
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγρα
αφές ως προς τα όρια που ορίζουν όπως και
αι κάθε περιβαλλοντικό
περιορισμό ως προς τους ρύπους πο
ου ενδεχομένως ισχύει ή μπορεί να ισχύσει κατά
ά την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης
Ά ρθ ρο 4 ο: Παράταση Σύμβα ση
η ς – Τροποποίηση
Σύμβα σης
οποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απ
παιτείται νέα διαδικασία
Η σύμβαση μπορεί να τρο
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα
να με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρο
ου 132 του Ν. 4412/2016
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμ
μοδίου οργάνου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία
συνεπάγεταιαύξηση της συμβατικής
ής αξίας,
α
ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
νος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύ
ύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
ό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που λόγω ανόδου των τιμών καυσίμων, στην νόμιμα
α διαμορφωμένη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώληση
ησης του είδους, υπάρξει υπέρβαση του ποσού
ύ της σύμβασης μπορεί
να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους
τ
όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με
μ το άρθρο 201 του
Ν.4412/2016 μπορεί να γίνει ύστερ
ερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Η σύμβαση μπορεί επίσης να παραταθεί αν υπάρχει αδιάθετο ποσό από την
ην σύμβαση ή δεν έχουν
εξαντληθεί οι ποσότητες για δύο μήνες,
νες, με τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής σύ
ύμβασης. Κατά τον χρόνο
της προβλεπόμενης παράτασης της
ης διάρκειας ισχύος της σύμβασης δεν επιτρέπετται υπέρβαση ούτε των
ποσοτήτων ούτε της προϋπολογιζόμε
όμενης δαπάνης για τα καύσιμα. Η παράταση λύεταιι αυτόματα αν η έγκριση
της κατακυρωτικής απόφασης του επόμενου
ε
διαγωνισμού προηγείται της ημερομηννίας λήξης της χρονικής
παράτασης.
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Ά ρθρο 5 ο: Κ υρώ σεις
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο
προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις Ν.4412/2016.
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, 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.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Τα καύσιμα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και
ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει να αντικαταστήσει αυτά άμεσα
και να
αποκαταστήσει τυχόν φθορές που δημιουργήθηκαν σε εξοπλισμό του / της Δήμος Προσοτσάνης/ ΝΠΔήμου
Προσοτσάνης / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΗΚΕΠ από την κακή ποιότητά τους.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ά ρθ ρο 6 ο: Δικα ίω μα μονομερούς λύσης της σύμβα σης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της
σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016.
Ά ρθ ρο 7 ο: Φόροι, Τέλη, Κ ρα τήσεις
Τον προμηθευτή 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.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,
αρχικής και επαναληπτικής, καταβάλλονται αναλογικά σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή, με την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
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Ά ρθ ρο 8 ο: Εγ γύηση Κα λής Εκτέλεσης
Ο / Η δεύτερος / η των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και αποδέχεται
αυτά χωρίς επιφύλαξη, κατέθεσε δε την υπ΄ αριθ. 00000/00-00-2017 εγγυητική επιστολή
του/της
, ποσού
εκτέλεση της προμήθειας.

€ για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και σύμφωνα με το παρόν

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.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.

_,

και

του προϋπολογισμού 2018.

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα, ο καθένας των συμβαλλομένων πήρε από
ένα και τα υπόλοιπα είναι για την υπηρεσία του / Δήμος Προσοτσάνης/ ΝΠΔήμου Προσοτσάνης / ΣΕΠΕ /
ΣΕΔΕ / ΔΗΚΕΠ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο / Η προμηθευτής / ρια

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης / Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύµβασης (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
Σχέδιο
Ημερομηνία
Αρ.πρωτ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΙΑ

''Προμήθεια υγρών καυσίμων-Ελαιολιπαντικών
Ελαιολιπαντικών του

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018''

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ενδεικτικού)
ποσού000.000,00€ (μη
συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ)

ΓΡΑΜΜΗ10
Στη Δράμα σήμερα 00
2018, ημέρα
τα παρακάτω συ
υμβαλλόμενα μέρη: αφ
ενός μεν ο Δήμος Δράμας που εκπρο
οσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
και αφ ετέρου
ο / η

του

, πρατηριούχος υγρώνν καυσίμων / έμπορος

ελαιολιπαντικών, με έδρα την
τη

, (ΑΦΜ 000000000 – Δ.Ο..Υ.

ο διαχειριστής

, σύμφωνα με το από
ό 00

του

ιδιωτικό συμφωνητικό, με έδρα
έ
την
ο νόμιμος εκπρόσωπος

του

σύμφωνα με το από 00
000000000 – Δ.Ο.Υ.

, (ΑΦΜ 000000000 – Δ.Ο.Υ.
Δ
20

),
20__
_),

της εταιρ
ρείας
καταστατικό, με έδρα την
ην

, (ΑΦΜ

_),

συνομολόγησαν την σύμβαση αυτή και
κ συμφώνησαν τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με τηνν παραπάνω
π
ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:
Την υπ αριθμ. 000/2017 από
όφαση κατακύρωσης των πρακτικών της Οικονομική
ής Επιτροπής
Την υπ’ αριθμ. 00000/00-00
0-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης
Την υπ΄ αριθμ. 000/2017
17 πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Κλιμακίίου ΣΤ του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία «Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης», για την
προμήθεια υγρών καυσίμων
ων & ελαιολιπαντικών (πετρέλαιο θέρμανσης,
νσης, πετρέλαιο κίνησης,
βενζίνη αμόλυβδη,
ελαιολιπαντικά) για τη λειιτουργία των υπηρεσιών του / της Δήμος Προσοτσάνης/ ΝΠΔήμου
Προσοτσάνης / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΗΚΕΠ
ΗΚΕΠ , έτους 2018.
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Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «Προμηθευτή» ο οποίος αναλαμβάνει
την προμήθεια με τους παρακάτω όρους και συμφωνεί και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Ά ρθ ρο 1 ο: Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

1

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE
20W20

lt

80

2

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 50

lt

100

3

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20W-50

lt

400

4

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15W-40

lt

150

5

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
HMIΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 10W-40

lt

400

6

ΛΑΔΙ HMIΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 10W-40

lt

100

7

ΛΑΔΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 100%
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ –
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 5W-30

lt

200

8

ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ

lt

160

9

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 10W-30

lt

60

10

ΓΡΑΣΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ

kg

60

11

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

kg

60

12

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 46

lt

200

13

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 68

lt

200

14

ΒΑΛΒΟΛIΝΗ EP 80W-90

lt

100

15

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 100% ΒΑΛΒΟΛIΝΗ 75W140

lt

50

16

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
AD-BLUE

lt

400

17

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ)

lt

130

18

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

lt

11

19

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

lt

20

20

A.T.F. DEXRON III (αυτόματου κιβωτίου + τιμόνι)

lt

20

Τιμή
μονάδας
προσφοράς

Σύνολο
Δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ2
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7

Λάδι δίχρονων κινητήρων ΜΙΧ 2Τ

20

8

Λάδι SAE HD30

26

9

Λάδι SAE HD40

17

10

Υδραυλικό λάδι Νο ΙSO 46

1.200

11

Υδραυλικό λάδι Νο ISO 68

2.300

12

Βαλβολίνη 80W/90 GL-5

150

13

Βαλβολίνη 75W/140 GL-5

117

14

Βαλβολίνη 75W/90

370

A.T.F. DEXRON III (αυτόματου κιβωτίου +
15

20

16

τιμόνι)
Γράσο Λιθίου-2

17

Γράσο γενικής χρήσης Ασβεστίου

180

18

Αντιπαγωτικό πετρελαίου

100

19

Αντιψυκτικό υγρό κινητήρα

150

20

Υγρά φρένων DOT4

40

21

Μυκητοκτόνα

100

22

Ενισχυτικό καυσίμου AD - BLUE

50

2.500

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ
Σύνολο (με ΦΠΑ)

Ο προμηθευτής πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για
τα ελαιολιπαντικά Δήμου Δράμας, που ανέρχεται στο ποσό 00.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (00.000,00 € με ΦΠΑ), για
την λειτουργία της υπηρεσίας έτους 2018.
Άρθρο 2ο: Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβές
Η παράδοση των ποσοτήτων ελαιολιπαντικών του Δήμου Δράμας θα είναι άμεση και θα
γίνεται περιοδικά (τμηματικά) κατόπιν εντολών για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
έως και 31 Δεκεμβρίου 2018.
Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να
εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα ελαιολιπαντικών σε χρονικό διάστημα τριών ημερών
από την παραγγελία.
H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Τονίζεται ότι
ο Δήμος Δράμας , διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα από τα ελαιολιπαντικά ώστε να ελεγχτεί τόσο η
ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ 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.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ελαιολιπαντικών που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες
απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν
στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης
της ποσότητας του ενός είδους του τμήματος εις βάρους του άλλου είδους. Συνεπώς, σε περίπτωση μη
προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των
εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων), εφόσον, βάσει των αναγκών του Δήμου, κρίνεται ότι
δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από τον Δήμο.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα 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 προμηθευτή 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 προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
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 της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης
Ά ρθ ρο 3 ο: Ποιότητα κα ι Ε ιδικ ές
Προδιαγρα φές
Τα ελαιολιπαντικά προέρχονται από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ. του
Κράτους και συμφωνούν με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές της μελέτης.

Ά ρθ ρο 4 ο: Παράταση Σύμβα σης – Τροποποίηση
Σύμβα σης
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.
Η σύμβαση μπορεί επίσης να παραταθεί αν υπάρχει αδιάθετο ποσό από την σύμβαση ή δεν έχουν
εξαντληθεί οι ποσότητες για δύο μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής σύμβασης. Κατά τον
χρόνο της προβλεπόμενης παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης δεν επιτρέπεται υπέρβαση ούτε
των ποσοτήτων ούτε της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Η παράταση λύεται αυτόματα αν η έγκριση της
κατακυρωτικής απόφασης του επόμενου διαγωνισμού προηγείται της ημερομηνίας λήξης της χρονικής
παράτασης.

Ά ρθ ρο 5 ο: Κ υρώσεις
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή
ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις Ν.4412/2016.
Σελίδα 94

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
αυτώ
ν.
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, 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.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του
για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Τα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει να αντικαταστήσει αυτά
άμεσα και να αποκαταστήσει τυχόν φθορές που δημιουργήθηκαν σε εξοπλισμό του Δήμου από την κακή
ποιότητά τους.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ά ρθ ρο 6 ο: Δικα ίω μα μονομερούς λύσης της σύμβα σης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της
σύμφωνα
με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016.
Ά ρθ ρο 7 ο: Φόροι, Τέλη, Κ ρα τήσεις
Τον προμηθευτή 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.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,
αρχικής και επαναληπτικής, καταβάλλονται αναλογικά σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή, με
την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Ά ρθ ρο 8 ο: Εγ γύηση Κα λής Ε κ τέλεσης
Ο / Η δεύτερος / η των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και
αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη, κατέθεσε δε την υπ΄ αριθ. 00000/00-00-2017 εγγυητική
Σελίδα 95

επιστολή του/της…………………………..,ποσού…………………€ για την καλή εκτέλεση σύμβασης και σύμφωνα
με το παρόν εκτέλεση της προμήθειας.
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.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.

_,

και

του προϋπολογισμού 2018.

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα, ο καθένας των συμβαλλομένων πήρε
από ένα και τα υπόλοιπα είναι για την υπηρεσία του Δήμου Δράμας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο / Η προμηθευτής / ρια

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης
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