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ροκήρυξης ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή
ιεθνή μειοδοτικού
ΘΕΜΑ : Απόφαση προκήρυξη
διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός –CPV
09134100-8,αμόλυβδη
8,αμόλυβδη βενζίνηβενζίνη κωδικός CPV 09132100-4
4 και πετρέλαιο θέρμανσης –
κωδικός CPV 09135100-5) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
εντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.)
.) για την περίοδο 2018-2019 και β) έγκρισης τευχών αυτού
(Τεύχος Διακήρυξης αρ. 09/2017).
09/2017)
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις:
1. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την
κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016)
5ης
2. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2342 της Επιτροπής της 1
Δεκεμβρίου 2015 για την
τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεω
συμβάσεων
3. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)
147/Α/08
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014)
Α/28
«Αρχές
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
στικό και άλλες διατάξεις»
5. Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014)
Α/14
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών»
6. Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07-04
04-2014) «Μέτρα
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
διατάξεις
7. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ.
Α/26
Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7
Α/7-5-14) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις
ρυθμίσεις»
1

ΑΔΑ: 7ΞΩ2ΟΡ1Υ-ΨΤ3

17PROC002015443 2017-09-29

8. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»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»
9. Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
12. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
13. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
14. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.
3801/2009 (ΦΕΚ A’ 163/2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»
15. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A’ 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων”»
16. Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/2005) «Έλεγχος της
διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Ανάπτυξης»
17. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
18. Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
19. Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
20. Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
21. Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
22. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης»
Β) Τις αποφάσεις-έγγραφα:
1. Αποφ.Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
2. Αποφ.Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
3. Υ.Α.13289/15 (ΦΕΚ 1716 Β/17-08-2015) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου»
4. Υ.Α. Π1/3306 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) περί «Εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξη τους στο
Ενιαίο Πρόγραµµα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)»
5. Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
2
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πετρελαίου θέρμανσης»
6. Αποφ.Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ. οικ. 2920/18-01-17 (ΑΔΑ: 6ΓΥΠΟΡ1Υ-ΞΔΥ) για
την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών
7. Αποφ.Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-52017 «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης»).
8. Αποφ.Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. αρ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β΄/07-06-2017),με θέμα:
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με
εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
9. To αρίθμ. πρωτ. οικ. 53382/09-08-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ001789243 2017-08-09) Εσωτερικό
Σημείωμα- Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών
Οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
10. Τις βεβαιώσεις περί μη υπέρβασης των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμοου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής:
α) Για το έτος 2018
 (ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/071 με αρ.πρωτ. οικ.2478/09-08-2017
 (ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/072 με αρ.πρωτ. οικ.2479/09-08-2017
 (ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/073 με αρ.πρωτ. οικ.2788/22-08-2017 και
οικ.2480/09-08-2017 αντίστοιχα
β) Για το έτος 2019
 (ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/071 με αρ.πρωτ. οικ.2481/09-08-2017
 (ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/072 με αρ.πρωτ. οικ.2482/09-08-2017
 (ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/073 με αρ.πρωτ. οικ.2483/09-08-2017
11. Το εγκεκριμένο αίτημα για την διενέργεια του διαγωνισμού του θέματος με
ΑΔΑΜ:17REQ001939647 που περιλαμβάνει τα εξής:
Α) Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 3225/11-09-2017
(ΑΔΑ:7ΓΠ1ΟΡ1Υ-ΓΙΞ,) συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα
επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (176.497,65€) ειδικός Φορέας 99723-071: ΚΑΕ 1511,ΚΑΕ
1512 Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, (αφορά τα έτη 2018-2019).
Β) Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 3226/11-09-2017
(ΑΔΑ:7ΝΞΘΟΡ1Υ-Τ2Ν) ποσού πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ και πενήντα οκτώ
λεπτών (56.150,58€), ειδικός Φορέας 99723-072: ΚΑΕ 1511,ΚΑΕ 1512 Υπηρεσίες Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, (αφορά τα έτη 2018-2019).
Γ) Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 3224/11-09-2017
έγγραφο (ΑΔΑ:Ω0ΛΗΟΡ1Υ-Υ78) για την έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης συνολικού
ποσού εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα επτά
λεπτών (638.426,77€), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ειδικός Φορέας 99723-073: ΚΑΕ
1511,ΚΑΕ 1512 Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για την διενέργεια ανοικτού διεθνή
μειοδοτικού διαγωνισμού (αφορά τα έτη 2018-2019).
12. Αποφ.Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ. πρωτ. οικ. 61556/18-09-2017 (ΑΔΑ: 9ΟΧ4ΟΡ1Υ-ΤΦΜ) περί
διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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1.
Την προκήρυξη ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς μειοδοτικού
διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για την προμήθεια υγρών
καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη –
κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την
περίοδο 2018-2019. συνολικής εκτιμώμενης αξίας Οκτακοσίων Εβδομήντα Μίας
Χιλιάδων Εβδομήντα Πέντε Ευρώ (871.075,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή
Επτακοσίων Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και Ογδόντα Τριών
Λεπτών (702.479,83€) χωρίς Φ.Π.Α.
Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο και για 12 μήνες, µπορεί δε να παραταθεί
για χρονικό διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες, ύστερα από κοινή συµφωνία των
συµβαλλοµένων µερών, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό, υπέρβαση
της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης
προσφορά ανά είδος καυσίμου (ανά cpv), αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλ. το
μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη, την
ημέρα παράδοσης, μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, ανά Περιφερειακή
Ενότητα/ Πόλη, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού των Περιφερειών
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Το προσφερόμενο
ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

i.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ., NUTS
EL51-EL52), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (NUTS:EL 522) Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, ΤΗΛ.
ΚΕΝΤΡΟ 2313 309449, www.damt.gov.gr,
Αρμόδια υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού: Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και
Κρατικών Οχημάτων Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Α.Δ.Μ.-Θ., Δ/νση Καθηγητή Ρωσσίδη 11, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2313309437.

ii.

ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού
Α.Δ.Μ.Θ.
(Πληροφορίες):
Γεώργιος Νικήτας (Προϊστάμενος Τμήματος) 2313309437 e-mail: tpdy@damt.gov.gr).
Ελένη Αβραμίδου, τηλ: 2313 309151 email: helavra@damt.gov.gr,
Ευγενία Γαλανού, τηλ: 2313 309419 email: egalanou@damt.gov.gr

iii.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ελεύθερη, άμεση, πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού μετά την με
ηλεκτρονικό τρόπο, αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε
παρέχεται:


Στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) και στο Κεντρικό
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Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Στον δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/ κάνοντας
αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ
Στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΘ www.damt.gov.gr >Ενότητα Ανακοινώσεις>Διαγωνισμοί.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί επίσης:






Στις
ημερήσιες
οικονομικές
εφημερίδες
πανελλήνιας
κυκλοφορίας
«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και «ΛΟΓΟΣ»,
στις ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες «Ημερήσια Χρονικά Δράμας» (Ν. Δράμας),
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» (Ν. Έβρου), «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (Ν. Ημαθίας), «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Ν.
Θεσσαλονίκης), «Καβάλα» (Ν. Καβάλας), «ΠΡΩΙΝΗ» (Ν. Κιλκίς), «ΕΜΠΡΟΣ» (Ν.Ξάνθης),
«Γιαννιτσά» (Ν. Πέλλας), «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» (Ν. Πιερίας), «Παρατηρητής Θράκης» (Ν.
Ροδόπης), «ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ» (Ν. Σερρών), «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (Ν.
Χαλκιδικής)
Περίληψή της θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
Η Περίληψη και η διακήρυξη θα κοινοποιηθούν για ενημέρωση των μελών τους
 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στα αντίστοιχα
Επιμελητήρια των Νομών χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Μ.-Θ
 Στην Ένωση Βενζινοπωλών Ελλάδος.
iv.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να
καταθέσουν τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», του
Ν.4412/2016 και τα καθοριζόμενα στο συνημμένο τεύχος διακήρυξης 09/17.
Οι προσφορές υποβάλλονται από:
 Την Παρασκευή,29/09/2017 και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι την Δευτέρα 30/10/2017
ώρα 15.00μ.μ.,
v.

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αποσφράγιση των προσφορών
και η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει
ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 03/11/2017 και ώρα 11.00 π.μ. από το αρμόδιο,
πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ΄ της διακήρυξης 09/17, εφαρμοζόμενων των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
 Το συνημμένο τεύχος Διακήρυξης αρ. 09/2017 με τα Παραρτήματά της 2-4: (2.
Υπόδειγμα εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, 3.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Καλής Εκτέλεσης 4. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] το οποίο θα αναρτηθεί στο
ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων pdf και xml μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του
διαγωνισμού.
 Τις συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
 Το σχέδιο της σύμβασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 του Τεύχους της
Διακήρυξης

2. Την έγκριση του συνημμένου τεύχους διακήρυξης 9/2017 που περιλαμβάνει τα μέρη
Α-Δ’ και τέσσερα παραρτήματα (Α’ Σχέδιο σύμβασης, Β’ Υπόδειγμα εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, Γ’ Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, Δ’
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς).

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ
Συνημμένα:
Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης 09/2017
Κοινοποίηση:
1. ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης
Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Χαλκιδικής
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Εμπορικό & Βιομηχανικό Ροδόπης
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημαθίας, Εμπορικό & Βιομηχανικό Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης,
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
4. ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Εσωτερική Διανομή:
Τµήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Δνσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ.

6

17PROC002015443 2017-09-29
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αρ 09/2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕIA ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (Α.Δ.Μ.–Θ.)

Εκτιμώμενη συνολική αξία, Οκτακόσιες Εβδομήντα
Μία Χιλιάδες Εβδομήντα Πέντε Ευρώ (871.075,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή Επτακόσιες Δύο
Χιλιάδες Τετρακόσια Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και
Ογδόντα Τρία Λεπτά (702.479,83€) χωρίς Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός

Εκτιμώμενη αξία εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες
τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ (671.425,00 €)
(πιστώσεις του 2018) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή
πεντακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσια
εβδομήντα ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά
(541.471,77 €) χωρίς Φ.Π.Α. και αύξηση του
αντικειμένου για το επόμενο έτος κατά Εκατό
Ενενήντα Εννέα Χιλιάδες Εξακόσια Πενήντα Ευρώ
(199.650,00€)
(πιστώσεις
του
2019)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή Εκατό Εξήντα Μία
Χιλιάδες Οκτώ Ευρώ και Έξι Λεπτά (161.008,06€)
χωρίς Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Αποστολής προς Δημοσίευση στην
επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων:

26/09/2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Εθνικό
Τύπο:

29/09/2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο
Νομαρχιακό Τύπο:

29/09/2017

Αναθέτουσα Αρχή:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Διαδικτυακή Πύλη Διενέργειας Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού:

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και της
διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ

29/09/2017

Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτη 2018-2019
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής
Προσφορών:
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής
Προσφορών:
Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης
Προσφορών:

29/09/2017
Παρασκευή,29/09/2017 13:00 μ.μ.
Δευτέρα,30/10/2017 15:00 μ.μ.
3/11/2017 11:00 π.μ.

Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτη 2018-2019
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1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία/NUTS

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ NUTS EL51-EL52

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΩΣΣΙΔΗ 11

Πόλη Έδρας-NUTS/ Ταχυδρομικός Κωδικός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-NUTS 522,Τ.Κ. 54655

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο

2313 309437,151

Φαξ

2310 424346

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tpdy@damt.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Νικήτας Γεώργιος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.damt.gov.gr

Η ΑΔΜ-Θ είναι Kεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση
Η κύρια δραστηριότητα της είναι: ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης, η
Διαχείριση θεμάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και πολιτογράφησης, η Διαχείριση θεμάτων
χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης αδειών διαμονής, η διαχείριση, εποπτεία και
εκκαθάριση ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών, η εξειδίκευση γενικών
κατευθύνσεων και εφαρμογή οδηγιών περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής,
προστασία και αξιοποίηση υδάτινων πόρων, ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
εργαστηριακός έλεγχος υλικών δημοσίων έργων και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων και η εποπτεία,
προστασία και εκμετάλλευση δασών και δασικών εκτάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και
εξάλειψης πυρκαγιών, σύνταξη δασικών χαρτών, θέματα αναδασμού, εποικισμού, αλιείας και
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Μ. – Θ. ετών 2018-2019,
σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις:
Α) Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 3225/11-09-2017
(ΑΔΑ:7ΓΠ1ΟΡ1Υ-ΓΙΞ,) συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά
ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (176.497,65€) ειδικός Φορέας 99723-071: ΚΑΕ 1511,ΚΑΕ 1512
Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης, (αφορά τα έτη 2018-2019).
Β) Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 3226/11-09-2017
(ΑΔΑ:7ΝΞΘΟΡ1Υ-Τ2Ν) ποσού πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών
(56.150,58€), ειδικός Φορέας 99723-072: ΚΑΕ 1511,ΚΑΕ 1512 Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
(αφορά τα έτη 2018-2019).
Γ) Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 3224/11-09-2017
έγγραφο (ΑΔΑ:Ω0ΛΗΟΡ1Υ-Υ78) για την έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης συνολικού
ποσού εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών
(638.426,77€), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ειδικός Φορέας 99723-073: ΚΑΕ 1511,ΚΑΕ
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1512 Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για την διενέργεια ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού
(αφορά τα έτη 2018-2019).
3.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή
προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη
βενζίνη - κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, και συνολικής
εκτιμώμενης αξίας, οκτακοσίων Εβδομήντα Μία Χιλιάδων Εβδομήντα Πέντε Ευρώ (871.075,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή Επτακόσιων Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Εννέα Ευρώ
και Ογδόντα Τρία Λεπτών (702.479,83€) χωρίς Φ.Π.Α.
Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης με τον Ανάδοχο και για 12 μήνες, µπορεί δε να παραταθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι
τρεις (3) µήνες, ύστερα από κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, στο µέτρο που δεν θα
υπάρξει κατά το χρόνο αυτό, υπέρβαση της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης.
Ειδικότερα: Εκτιμώμενη αξία εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ
(671.425,00 €) (πιστώσεις του 2018) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή πεντακόσιες σαράντα μία
χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (541.471,77 €) χωρίς
Φ.Π.Α. και αύξηση του αντικειμένου για το επόμενο έτος κατά εκατόν ενενήντα εννέα Χιλιάδες
Εξακόσια Πενήντα Ευρώ (199.650,00€) (πιστώσεις του 2019) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή
Εκατόν Εξήντα Μία Χιλιάδες Οκτώ Ευρώ και Έξι Λεπτά (161.008,06€) χωρίς Φ.Π.Α.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές ανά είδος/είδη- cpv (π.χ.
μόνο για αμόλυβδη βενζίνη), για μία, περισσότερες ή και για όλες τις Πόλεις–Πολεοδομικά
συγκροτήματα / Περιφερειακή ενότητα/ες , ωστόσο για το σύνολο των φορέων (071,072,073),
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», του Ν.4412/2016 και τα
καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα
11.00 π.μ., από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»])
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ’, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη που αντιστοιχεί στα προσφερόμενα είδη υγρών καυσίμων
που θα αναλάβουν οι Προμηθευτές του παρόντος διαγωνισμού αλλά και η κατανομή ανά
Περιφερειακή Ενότητα / Πόλη-Πολεοδομικό συγκρότημα, για κάθε είδος και ποσότητα σε λίτρα
καυσίμου αναγράφεται στους Πίνακες 1-4
Σχετικά με τις υπό προμήθεια ποσότητες,σημειώνεται ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής
προσδιορισμός τους. Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε
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συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του είδους και την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα
αξία, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με υγρά καύσιμα τις Υπηρεσίες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Για την παράδοση των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα ειδοποιείται ο
προμηθευτής 24 ώρες πριν.
Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης θα γίνονται τμηματικά στα υπηρεσιακά οχήματα,
απευθείας από τις βενζιναντλίες στα κατά τόπους πρατήρια των Πόλεων-Πολεοδομικών
συγκροτημάτων όπου εδρεύουν οι Υπηρεσίες, είτε του προμηθευτή, είτε των συνεργατών του,
(οι οποίοι θα πρέπει να μας έχουν υποδειχθεί στην προσφορά), σε ημέρες και ώρες λειτουργίας
τους και ανάλογα με τις ανάγκες αυτών.
Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα γίνονται με βυτιοφόρο του Προμηθευτή, στις
δεξαμενές της εκάστοτε Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται, ενώ θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα,
έτσι ώστε η εκφόρτωση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων να γίνεται αμέσως και χωρίς καθυστερήσεις.
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει τα καύσιμα θέρμανσης στις δεξαμενές
των Υπηρεσιών, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση
της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που
του παραγγέλθηκαν, η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η
τυχόν επιπλέον διαφορά, μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς
και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα
καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις
κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο
λόγο.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας των υγρών καυσίμων του προμηθευτή και η
πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη παραπάνω
παράγραφο, θα γίνεται με ευθύνη τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει στη διάθεσή της Δελτίο Χημικής Εξέτασης από το Γενικό
Χημείο του Κράτους σχετικά με την ποιότητα του υπό προμήθεια καυσίμου.
Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
δειγματοληψία καυσίμων. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί
τις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Ν.4412/2016, και την παρούσα
κυρώσεις.
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Πίνακας 1 : (αφορά τις πιστώσεις του 2018)
071

Αμόλυβδη
βενζίνη σε
ευρώ (€)
1511

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
σε ευρώ
1512

ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ
ΦΠΑ

7.623,53

20.964,71

26.500,00

59.839,44

1.905,88

7.623,53

13.200,00

22.729,41

2.858,82

18.105,88

3.811,76

5.717,65

2.200,00

11.729,41

Διδυμότειχο

12.388,24

1.750,00

14.138,24

Έβρου

Ορεστιάδα

1.905,88

1.905,88

7

Έβρου

Σαμοθράκη

1.429,41

1.429,41

8

Ημαθίας

Νάουσα

9

Ημαθίας

Βέροια

10

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

11

Θεσσαλονίκης

Λαγκαδάς

12

Θεσσαλονίκης

Σταυρός

13

Καβάλας

Καβάλα

14

Καβάλας

15

Καβάλας

16

Κιλκίς

Κιλκίς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

1

Δράμας

Δράμα

2

Δράμας

Νευροκόπι

3

Έβρου

Αλεξ/πολη

4

Έβρου

Σουφλί

5

Έβρου

6

Αμόλυβδη
βενζίνη σε
ευρώ (€)
1511

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
σε ευρώ
1512

1.601,20

3.150,00

3.602,69

Πετρέλαιο
κίνησης
σε ευρώ
(€) 1511

Αμόλυβδη
βενζίνη σε
ευρώ (€)
1511

073
Πετρέλαιο
κίνησης σε ευρώ
(€) 1511

Α/
Α

Πετρέλαιο
κίνησης
σε ευρώ
(€) 1511

072
Πετρέλαιο
Θέρμανσης σε
ευρώ 1512

8.700,00

3.700,00

5.754,76

1.650,00

3.500,00

27.403,29

8.005,00

9.529,41

33.267,39

5.500,00

10.005,88

22.391,91

6.700,00

87.592,38

2.477,65

19.058,82

4.000,00

25.536,47

6.670,59

3.550,00

10.220,59

4.068,24

8.832,35

2.850,00

33.885,13

Θάσος

1.429,41

3.335,29

3.100,00

7.864,70

Χρυσούπολη

220,00

1.650,00

1.650,00

3.520,00

6.861,18

6.098,82

5.650,00

23.660,00

1.000,00

2.702,39

10.799,60

2.432,15

3.400,00

15.155,88

877,06

7.300,00

2.260,76

18.729,41

5.700,00

4.050,00
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17

Κιλκίς

Γουμένισσα

5.527,06

1.429,41

18

Ξάνθης

Ξάνθη

3.344,82

11.330,47

19

Ξάνθης

Σταυρούπολη

2.382,35

4.097,65

2.650,00

9.130,00

20

Πέλλας

Έδεσσα

2.572,94

15.961,76

4.730,00

27.565,30

21

Πέλλας

Αριδαία

8.242,94

4.955,29

2.250,00

15.448,23

22

Πιερίας

Κατερίνη

7.623,53

19.058,82

8.900,00

42.882,35

23

Ροδόπης

Κομοτηνή

26.777,65

11.600,00

56.361,46

24

Σερρών

Σέρρες

25

Σερρών

Νιγρίτα

2.382,35

19.535,29

1.750,00

37.522,90

320,75

10.291,76

240,00

10.852,51

26

Σερρών

Σιδηρόκαστρο

13.341,18

300,00

13.641,18

27

Χαλκιδικής

Πολύγυρος

3.811,76

10.482,35

9.014,08

31.809,09

28

Χαλκιδικής

Κασσάνδρα

2.954,12

2.287,06

3.100,00

8.341,18

29

Χαλκιδικής

Αρναία

5.717,65

5.717,65

9.000,00

20.435,30

1.100,00

800,60

3.500,00

7.300,00

5.610,79

400,30

3.249,29

1.441,08

4.750,00

1.200,90

3.873,43

902,67

4.850,00

6.761,51

7.300,00

3.500,00

10.456,47

15.775,29

671.425,00
ΣΥΝΟΛΟ

11.365,55

40.200,06

60.804,29

5.865,82

17.105,18

20.711,51

80.713,80
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Πίνακας 2 : (αφορά τις πιστώσεις του 2019)
071
ΠΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Πετρέλαιο
κίνησης σε
ευρώ (€)
1511

072

Αμόλυβδη
βενζίνη σε
ευρώ (€)
1511

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
σε ευρώ
1512

797,00

2.395,80

Πετρέλαιο
κίνησης
σε ευρώ
(€) 1511

Αμόλυβδη
βενζίνη σε
ευρώ (€)
1511

073
Πετρέλαιο
Θέρμανσης
σε ευρώ
1512

Πετρέλαιο
κίνησης
σε ευρώ
(€) 1511

Αμόλυβδη
βενζίνη σε
ευρώ (€)
1511

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
σε ευρώ
1512

ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ
ΦΠΑ

1.565,89

4.306,17

8.651,50

17.716,36

391,45

1.565,89

4.392,30

6.349,64

587,21

3.718,97

782,94

1.174,41

732,05

2.689,40

2.544,56

598,95

3.143,51

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

1

Δράμας

Δράμα

2

Δράμας

Νευροκόπι

3

Έβρου

Αλεξ/πολη

4

Έβρου

Σουφλί

5

Έβρου

Διδυμότειχο

6

Έβρου

Ορεστιάδα

391,47

391,47

7

Έβρου

Σαμοθράκη

293,61

293,61

8

Ημαθίας

Νάουσα

9

Ημαθίας

Βέροια

10

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

11

Θεσσαλονίκης

Λαγκαδάς

12

Θεσσαλονίκης

Σταυρός

13

Καβάλας

Καβάλα

14

Καβάλας

Θάσος

15

Καβάλας

Χρυσούπολη

16

Κιλκίς

Κιλκίς

17

Κιλκίς

Γουμένισσα

18

Ξάνθης

Ξάνθη

1.793,27

5.989,50

760,00

2.881,98

665,50

2.662,00

13.537,67

1.989,85

4.924,70

500,00

1.957,36

12.088,95

2.662,00

2.055,22

651,11

795,42

2.662,54

715,88

2.662,00

2.662,00

665,50
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5.379,36
5.382,72

175,61

4.602,72

1.331,00

27.832,48

508,91

3.914,71

1.996,50

6.420,12

1.370,14

1.863,40

3.233,54

745,25

1.786,47

950,71

12.580,43

293,61

685,08

998,25

1.976,94

135,56

366,63

380,29

882,48

1.409,29

1.252,71

1.996,50

7.820,50

1.135,26

293,61

1.197,90

2.626,77

687,04

2.327,29

3.679,83
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19

Ξάνθης

Σταυρούπολη

20

Πέλλας

Έδεσσα

21

Πέλλας

Αριδαία

22

Πιερίας

Κατερίνη

23

Ροδόπης

Κομοτηνή

24

Σερρών

Σέρρες

25

Σερρών

Νιγρίτα

26

Σερρών

Σιδηρόκαστρο

27

Χαλκιδικής

Πολύγυρος

28

Χαλκιδικής

Κασσάνδρα

606,78

29

Χαλκιδικής

Αρναία

1.174,41

398,50

2.662,00

4.924,70

2.780,74

199,25

2.263,64

717,30

3.194,40

597,75

1.140,10

489,35

841,66

865,15

2.196,16

528,49

3.278,57

1.464,10

8.331,66

1.693,12

1.017,83

665,50

3.376,45

1.565,89

3.914,71

2.795,10

13.200,40

5.500,16

3.593,70

17.074,79

489,35

4.012,58

598,95

11.256,40

85,52

2.113,94

266,20

2.465,66

2.740,29

332,75

3.073,04

2.153,10

2.643,23

11.101,72

469,76

998,25

2.074,79

1.174,41

2.662,00

5.010,82

1.597,20

262,64

1.981,18

4.924,70

782,94

199.650,00
ΣΥΝΟΛΟ

5.662,72

19.871,74

38.593,29

1.709,17

4.518,52

6.240,38

16.593,87

Πίνακας 3 : Γενικά σύνολα.
Πετρέλαιο
κίνησης σε
ευρώ (€)
1511

Αμόλυβδη
βενζίνη σε
ευρώ (€)
1511

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
σε ευρώ
1512

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΑ ΜΕ ΦΠΑ

121.910,93

444.494,24

304.669,83

871.075,00

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

1,226

1,498

1,200

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

0,989

1,208

0,968

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ (Lt)

99.438

296.725

253.892

650.054,60
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Πίνακας 4 : Γενικά σύνολα ανα πόλη-CPV

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Πετρέλαιο
κίνησης σε
ευρώ (€)
CPV
09134100-8

Αμόλυβδη
βενζίνη σε
ευρώ (€)
CPV
09132100-4

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
σε ευρώ CPV
09135100-5

ΣΥΝΟΛΑ
ΜΕ ΦΠΑ

1

Δράμας

Δράμα

9.189,42

27.669,08

40.697,30

77.555,80

2

Δράμας

Νευροκόπι

2.297,33

9.189,42

17.592,30

29.079,05

3

Έβρου

Αλεξ/πολη

3.446,03

27.220,81

14.689,50

45.356,34

4

Έβρου

Σουφλί

4.594,70

6.892,06

2.932,05

14.418,81

5

Έβρου

Διδυμότειχο

14.932,80

2.348,95

17.281,75

6

Έβρου

Ορεστιάδα

2.297,35

2.297,35

7

Έβρου

Σαμοθράκη

1.723,02

1.723,02

8

Ημαθίας

Νάουσα

9

Ημαθίας

Βέροια

10

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

11

Θεσσαλονίκης

Λαγκαδάς

12

Θεσσαλονίκης

Σταυρός

13

Καβάλας

Καβάλα

14

Καβάλας

15

Καβάλας

16

Κιλκίς

17

Κιλκίς

18

Ξάνθης

19

4.460,00

11.486,77

8.162,00

24.108,77

14.376,60

6.162,00

20.538,60

12.601,28

81.397,73

21.425,85

115.424,86

2.986,56

22.973,53

5.996,50

31.956,59

8.040,73

5.413,40

13.454,13

8.311,30

13.766,85

24.387,41

46.465,56

Θάσος

1.723,02

4.020,37

4.098,25

9.841,64

Χρυσούπολη

355,56

2.016,63

2.030,29

4.402,48

Κιλκίς

8.270,47

8.851,53

14.358,50

31.480,50

Γουμένισσα

6.662,32

1.723,02

4.697,90

13.083,24

Ξάνθη

4.031,86

15.423,26

Ξάνθης

Σταυρούπολη

2.871,70

4.939,31

3.515,15

11.326,16

20

Πέλλας

Έδεσσα

3.101,43

20.439,43

12.356,10

35.896,96

21

Πέλλας

Αριδαία

9.936,06

5.973,12

2.915,50

18.824,68

22

Πιερίας

Κατερίνη

9.189,42

22.973,53

23.919,80

56.082,75

23

Ροδόπης

Κομοτηνή

8.391,53

37.890,89

27.153,83

73.436,25

24

Σερρών

Σέρρες

4.037,01

25.706,25

19.036,04

48.779,30

25

Σερρών

Νιγρίτα

406,27

12.405,70

506,20

13.318,17

26

Σερρών

Σιδηρόκαστρο

16.081,47

632,75

16.714,22

27

Χαλκιδικής

Πολύγυρος

4.594,70

14.434,10

23.882,01

42.910,81

28

Χαλκιδικής

Κασσάνδρα

3.560,90

2.756,82

4.098,25

10.415,97

19.455,12
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29

Χαλκιδικής

Αρναία

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

4.

6.892,06

6.892,06

11.662,00

25.446,12

121.910,93

444.494,24

304.669,83

871.075,00

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως

Α) Τις διατάξεις:

1. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την
κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016)
2. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2342 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
3. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
5. Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών»
6. Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
7. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
8. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»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»
9. Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
12. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
13. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
14. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.
3801/2009 (ΦΕΚ A’ 163/2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»
15. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
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καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A’ 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων”»
Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/2005) «Έλεγχος της διακίνησης και
αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης»

Β) Τις αποφάσεις-έγγραφα:
1. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
2. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
3. Υ.Α.13289/15 (ΦΕΚ 1716 Β/17-08-2015) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών
και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου»
4. Υ.Α. Π1/3306 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) περί «Εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξη τους στο
Ενιαίο Πρόγραµµα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)»
5. Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03)
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
πετρελαίου θέρμανσης»
6. Αποφ. Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-2017
«Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης»).
7. Αποφ. Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. αρ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β΄/07-06-2017),με θέμα: «Ανάθεση
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή»
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης».
8. To αρίθμ. πρωτ. οικ. 53382/09-08-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ001789243 2017-08-09) Εσωτερικό ΣημείωμαΠρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών,Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
9. Τις βεβαίωσεις περί μη υπέρβασης των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμοου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής:
α) Για το έτος 2018
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(ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/071 με αρ.πρωτ. οικ.2478/09-08-2017
(ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/072 με αρ.πρωτ. οικ.2479/09-08-2017
(ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/073 με αρ.πρωτ. οικ.2788/22-08-2017 και
οικ.2480/09-08-2017 αντίστοιχα

β) Για το έτος 2019
 (ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/071 με αρ.πρωτ. οικ.2481/09-08-2017
 (ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/072 με αρ.πρωτ. οικ.2482/09-08-2017
 (ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512) Ειδ. φορέας 99723/073 με αρ.πρωτ. οικ.2483/09-08-2017
10. Το εγκεκριμένο αίτημα για την διενέργεια του διαγωνισμού του θέματος με ΑΔΑΜ:17REQ001939647
που περιλαμβάνει τα εξής:
Α) Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 3225/11-09-2017
(ΑΔΑ:7ΓΠ1ΟΡ1Υ-ΓΙΞ,) συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά
ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (176.497,65€) ειδικός Φορέας 99723-071: ΚΑΕ 1511,ΚΑΕ 1512
Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης, (αφορά τα έτη 2018-2019).
Β) Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 3226/11-09-2017
(ΑΔΑ:7ΝΞΘΟΡ1Υ-Τ2Ν) ποσού πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών
(56.150,58€), ειδικός Φορέας 99723-072: ΚΑΕ 1511,ΚΑΕ 1512 Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
(αφορά τα έτη 2018-2019).
Γ) Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 3224/11-09-2017
έγγραφο (ΑΔΑ:Ω0ΛΗΟΡ1Υ-Υ78) για την έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης συνολικού
ποσού εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών
(638.426,77€), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ειδικός Φορέας 99723-073: ΚΑΕ 1511,ΚΑΕ
1512 Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για την διενέργεια ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού
(αφορά τα έτη 2018-2019).
11. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ. οικ. 2920/18-01-17 (ΑΔΑ: 6ΓΥΠΟΡ1Υ-ΞΔΥ) για
την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών
12. Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ.οικ. 61556/18-09-2017 (ΑΔΑ: 9ΟΧ4ΟΡ1Υ-ΤΦΜ) περί
διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος
Γ)

Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
το σύνολο 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

5.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016
όταν αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37.
Για τον εν λόγω διαγωνισμό η υποβολή προσφορών αλλά η διαδικασία διενέργειας θα
πραγματοποιηθεί 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, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.
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Οι προσφορές θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00μ.μ.
Μέχρι την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ.

6.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τρίτη στις 26/09/2017
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr,
 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν.
4412/16)
σε εφημερίδες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του Ν.3548/2007 και περιλαμβάνονται στην
αριθ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ 1716/Β/17.8.2015) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας όπως ισχύει και
συγκεκριμένα:
 στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και «ΛΟΓΟΣ»,
 στις ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΡΑΜΑΣ» (Ν.
Δράμας), «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» (Ν. Έβρου), «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (Ν. Ημαθίας),
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Ν. Θεσσαλονίκης), «ΚΑΒΑΛΑ» (Ν. Καβάλας), «ΠΡΩΙΝΗ» (Ν. Κιλκίς),
«ΕΜΠΡΟΣ» (Ν. Ξάνθης), «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» (Ν. Πέλλας), «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» (Ν. Πιερίας),
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» (Ν. Ροδόπης), «ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ» (Ν. Σερρών),
«ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (Ν. Χαλκιδικής)
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο που
ανακηρύχθηκε με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 3548/2007
 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.damt.gov.gr στην διαδρομή : Ανακοινώσεις/Διαγωνισμοί
 Επίσης, περίληψή της θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου της έδρας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Καθηγητή Ρωσσίδη 11,Τ.Κ. 54655 Θεσ/νίκη)
 Τέλος, η περίληψη και η διακήρυξη θα κοινοποιηθούν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης και στα αντίστοιχα Επιμελητήρια των Νομών χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Μ.-Θ,
καθώς και στην Ένωση Βενζινοπωλών Ελλάδος για ενημέρωση των μελών τους.
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7.

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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ΜΕΡΟΣ Β’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Έγγραφα της σύμβασης
 Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Η παρούσα Διακήρυξη αρ. 09/2017 με τα Παραρτήματά της 2-4: 2. Υπόδειγμα εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής, 3.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 4. Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς
 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] το οποίο θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ σε
μορφή αρχείων pdf και xml μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού.
 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
 Το σχέδιο της σύμβασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας
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 συστήματος
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999,
των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β'
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται δωρεάν, ελεύθερη άμεση και πλήρης πρόσβαση
μετά την με ηλεκτρονικό τρόπο, αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε:
 είτε μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr
 είτε στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στη διεύθυνση
www.damt.gov.gr>Ανακοινώσεις>Διαγωνισμοί, όπου θα αναρτηθεί, καθώς και στο δικτυακό τόπο
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ.
1.3 Παροχή διευκρινίσεων
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 67 του Ν.4412/16, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την
παραλαβή των προσφορών.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο σε
μορφή pdf το οποίο θα περιλαμβάνει το κείμενο των ερωτημάτων. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματκών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα εξετάσει ερωτήματα
που θα έχουν υποβληθεί με άλλον από τον ως άνω τρόπο ή που το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό
αρχείο τους δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε
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περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους
της παρούσας διακήρυξης.
Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ.
(Πληροφορίες: Γιώργος Νικήτας, Ελένη Αβραμίδου,Ευγενία Γαλανού τηλ: 2313 309-437,388,419,
e-mail: tpdy@damt.gov.gr).
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, [Σε περίπτωση επισπευσμένης
διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7 του άρθρου 28, η
προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες]
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών .

1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά,
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των
προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα
επί ποινή αποκλεισμού.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.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 05-1061. 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.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
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1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2 και 1.1 του Β και του Δ μέρους της παρούσας
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 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.
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. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί
με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Υποδείγματα για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και για την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης περιλαμβάνονται στα Παράρτηματα 2 και 3 αντίστοιχα της Διακήρυξης.
2

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.1

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνον η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας και έτσι 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
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
τα οποία ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
σύμβασης που είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.
2.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες
της μιας προσφοράς.
2.2

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) στο διαγωνισμό, για κάθε προσφορά ξεχωριστά ανά
είδος και Πόλη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα έχει συνταχθεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, και στην παράγραφο 1.5 του μέρους Β’ της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με το
υπόδειγμα του σχετικού Παραρτήματος της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf
και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Σε περίπτωση προσφοράς για περισσότερες από μία Πόλεις, το ποσό των εγγυητικών επιστολών που
αντιστοιχούν σε αυτές, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία συνολική, είτε με άθροισμα περισσότερων
εγγυητικών επιστολών του υποψήφιου προμηθευτή.
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 4.3 του μέρους Β της παρούσας, ήτοι μέχρι τις 04/05/2018, 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.
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
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.3 και 2.5.1 της
παρούσας (άρθρα 73-78 του Ν.4412/16) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
–
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του 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
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αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραματείας 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 οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ι dentification
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 Προγραατισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική 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.
2. 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.

2.3

Λόγοι αποκλεισμού

2.3.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του
Ν. 4412/16 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: (άρθρο 73 Ν.4412/2016)
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
(ЕЕ С 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 (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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
(ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και
Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών) κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 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.

2.3.2. Επίσης,αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
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
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.3.3. Τέλος, η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,
β)εάν ο οικονομικός φορέας 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,
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γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 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 ο οικονομικός φορέας 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,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 79,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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,
η) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την
ακεραιότητα του.
θ)Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
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
2.3.4 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.3.1 και 2.3.3:
Μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση
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.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 2.3.1 έως 2.3.3 ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.
Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
2.3.5 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.
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2.4

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
2.4.1.

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης που
είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.
 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή άλλα κατά
τόπους αντίστοιχα Επιμελητήρια.
 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.
2.5

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.5.1.

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις των παραγράφων 2.3.1-2.3.3 της παρούσας καθώς και ότι β) πληρούν το σχετικό κριτήριο
επιλογής της παραγράφου 2.4.1 , 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), Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Όσον αφορά την παρούσα σύμβαση, το (ΕΕΕΣ) το οποίο αποτελεί έγγραφό της θα βρίσκεται
αναρτημένο σε μορφή ψηφιακώς υπογεγραμμένου αρχείου pdf όπως επίσης και σε μορφή xml στο
ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. Για την συμπλήρωσή του οι οικονομικοί φορείς θα κατευθύνονται μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην ενότητα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ESPD)
θα
επιλέξουν
την
ηλεκτρονική
δ/νση:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el όπου είτε α) χρησιμοποιώντας το αναρτημένο επικουρικό αρχείο xml είτε
β) συπληρώνοντας τα κατάλληλα στοιχεία μπορούν να εξάγουν το σχετικό αρχείο pdf, να το
αποθηκεύσουν και να το υπογράψουν υποχρεωτικά ψηφιακά και στη συνέχεια να το υποβάλλουν
ηλεκτρονικά,
ακολουθώντας
τις
οδηγίες
που
βρίσκονται
στην
ιστοσελίδα
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
και
οι
οποίες
επιπροσθέτως θα αναρτηθούν με την μορφή αρχείου pdf μαζί με τα έγγραφα της σύμβασης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με
την
τηλεφόρτωση
του
αρχείου
.xml
στην
ιστοσελίδα
που
το
δημιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΕΕ-ΕΣ σημειώνονται τα εξής:


Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται
ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο υπογράφεται, επί
ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο
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τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.

2.5.2.



Θα πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά το σημείο «παρτίδες» της ενότητας Α
του Μέρους ΙΙ με την Πόλη/Πόλεις και το είδος/η καυσίμου για τις οποίες
κατατίθεται η προσφορά καθώς και η ενότητα Β’ του Μέρους ΙΙ



Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα μέρη ΙΙΙ και VI



Θα συμπληρωθεί μόνο η ενότητα Α του μέρους ΙV που αφορά την
καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας



Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του μέρους V

Αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις ως άνω παραγράφους 2.3. και 2.4, 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. 4412/2016 .
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τη παράγραφο 7 της παρούσας Διακήρυξης, ο προσφέρων,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (ο«προσωρινός ανάδοχος»),ειδοποιείται εγγράφως από την
Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, να υποβάλλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται πιο κάτω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων
73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Προσωρινού Ανάδοχου».Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται
από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
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 ισχύουν.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
2.5.2.1.

Φυσικά πρόσωπα

1.
Γ(ια την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.3.1 της
παρούσας):
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία
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υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
της χώρας εγκατάστασης,
2.

(Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.3.2)

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι:
τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. σχετικά με:
• τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής),δηλαδή τόσο των ιδίων
των εργοδοτών όσο και του προσωπικού που ενδεχομένως απασχολούν
• τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
3.
(Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.3.3
περίπτωση β)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 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
2.3.1 και 2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές
παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.3.1 και 2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2.3.3.
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 2.3.3 εκτός της περίπτωσης β’ λόγοι αποκλεισμού
(άρθρο 73 παράγραφος 4 περιπτώσεις α,γ-θ του Ν.4412/16), (για την απόδειξη της μη
συνδρομής των περιπτώσεων αυτών).
5.
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 (για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.3.5.)
6. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.4.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας):


Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
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τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς


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 για τους οικονομικούς φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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.
Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν.
1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και
για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
2.5.2.2.

Τα νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,της ως άνω παραγράφου

1.

α) για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιριών
(Ι.Κ.Ε.) και β) για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),
Πιστοποιητικά ότι έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις καθώς και αυτές
έναντι όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης . Ειδικότερα τα τελευταία θα προσκομισθούν
ως εξής:
Α) Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τόσο για όλα τα μέλη τους
(διαχειριστές και μη) όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Β) Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.)
τόσο για τους διαχειριστές τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό και οι
Α.Ε. τόσο για τους για τους Προέδρους Δ.Σ. και Διευθύνοντες Συμβούλους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό

2.

Τα ως άνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3 και 6 της παραγράφου 2.5.2.1
Τις υπεύθυνες δηλώσεις των περιπτώσεων 4 και 5 της παραγράφου 2.5.2.1 οι οποίες
υποβάλλονται από τους ως άνω διαχειριστές και εκπροσώπους των εταιρειών

3.
4.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, προσκομίζονται 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.

5.

2.5.2.3.

Οι συνεταιρισμοί αλλοδαποί ή ημεδαποί
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1.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 2.5.2

2.

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
2.5.2.4.

Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων

Οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά καταθέτουν:
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρ. 2.5.2 «Αποδεικτικά μέσα» και επιπροσθέτως θα
πρέπει να προσκομίζονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2
του ν. 4412/2016.
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής
στην Ένωση – Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το
ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση
του αντικειμένου της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα
διαμορφούμενη, την ημέρα παράδοσης, μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, ανά Περιφερειακή
Ενότητα / Πόλη-Πολεοδομικό συγκρότημα, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού των Περιφερειών
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
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4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1

Προθεσμία Υποβολής

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα
απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92 και 96 του Ν.4412/16
καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013.
4.2

Σύνταξη Προσφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά,
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των
προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα
επί ποινή αποκλεισμού.
4.3

Ισχύς Προσφορών
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν
πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατό πενήντα (150)
ημερολογιακών ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται (ηλεκτρονικά με τον παρεχόμενο από το
σύστημα τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 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 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.
 Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης
διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των
αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι
προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

4.4

Πρoσφερόμεvη τιμή1

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται
κατωτέρω:

1

Όπου αναφέρεται προσφερόμενη τιμή λογίζεται ως ποσοστό έκπτωσης
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Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε
είδους δαπανών
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. [Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή
μονάδος (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. συνολική αξία, Φ.Π.Α.)
προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση].
Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, 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 Τιμή Αναφοράς που
τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς ΦΠΑ : =0,968
Τ αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης χωρίς ΦΠΑ: = 0,989
Τ αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ: = 1,208
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 0,989 (0,989x0,12)=0,87
Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης τότε στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει
ως τιμή προσφοράς 0,989 +(0,989x0,02)=1,009
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του
παραρτήματος Β ́, σε μορφή pdf.
Στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί και βαρύνουν τον προμηθευτή οι
κρατήσεις που καθορίζει η διακήρυξη (παράγραφος 2.1 του μέρους Δ’).
Επίσης κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα
κλπ) καθώς και όλα τα έξοδα έως την παράδοση των καυσίμων σύμφωνα με την Ελληνική
Νομοθεσία.
Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
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και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.
4.5

Περιεχόμενο προσφορών

i.Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

Συμμετοχής-Τεχνική

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του
παρόντος διαγωνισμού

ii.Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,η γνωστοποίηση των οποίων στους
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του,ο προσφέρων οφείλει, σύμφωνα με τη
σχετική δυνατότητα που του παρέχεται από το σύστημα, να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Εάν ένας οικονομικός φορέας προχωρήσει στη ενέργεια
αυτή αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που
της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές
των προσφορών.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 αξιολόγηση της. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.Γενικά, το δικαίωμα πρόσβασης στα
έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α 34).
iii.Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή
απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα :
1.

Τα εξής δκαιολογητικά συμμετοχής:

Α) Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ψηφιακά υπογεγραμμένο και
συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 2.5.1 του μέρους Β’ της
παρούσας
Β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2.2 του ίδιου μέρους της διακήρυξης
Γ) Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α-75) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία
της παρούσας διακήρυξης και να δηλώνονται τα ακόλουθα:
-Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης 09/2017, η προσφορά τους
συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς και ισχύει για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
-Τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι πλήρη,αληθή και ακριβή ως προς
το περιεχόμενό τους
- Η ποιότητα του προσφερομένου καυσίμου είναι σύμφωνη με:
Αυτή που παράγεται στα κρατικα διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση,τους
όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις εκάστοτε προδιαγραφές που
καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς επίσης και τις μεθόδους
ελέγχου της με αριθμό 467/2002 (ΥΕΚ1531/16-10-2003 τ.Β’) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
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Δ) Σε περίπτωση που ο προσφέρων διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων θα
προσκομισθεί φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που
εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι άδειες
λειτουργίας πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης,
υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική
προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
iv.Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή
απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα:

Η προσφερόμενη τιμή δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ και πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια
από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ως και κάθε
άλλης επιβάρυνσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
παρούσας.Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψιν το κριτήριο κατακύρωσης.
1. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια,
το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2. Στον ίδιο φάκελο υποχρεωτικά θα υποβληθεί συμπληρωμένο με το προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης και ψηφιακά υπογεγραμμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που
βρίσκεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας Διακήρυξης.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της
τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
v.Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για
τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες , επί ποινή απορρίψεως
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους , σε σφραγισμένο
φάκελο με τις ενδείξεις περιγραφής του διαγωνισμού και της αναθέτουσας αρχής εντός του
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οποίου περιέχονται δύο (2) σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
Α)«Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου
Περιέχει τα έντυπα και δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοιο στοιχείο αναφέρεται η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής την οποία ο προσφέρων υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) και τυχόν
φωτοναντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
Β) «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
Περιέχει τα έντυπα και δικαιολογητικά που αφορούν την οικονομική προσφορά και ιδίως
συμπληρωμένο με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και υπογεγραμμένο το έντυπο
οικονομικής προσφοράς που βρίσκεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας.
Σε κάθε υποφάκελλο περιλαμβάνεται διαβιβαστικό στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Ο δε σφραγισμένος φάκελος παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία
με απόδειξη βέβαιας χρονολογίας.
vi.Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων
από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά
αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και
για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄
74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την
αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η
ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων
που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια
πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η
εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη,ανακαλείται αμέσως.
vii.Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την
κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 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 παραγρ. 3 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 (ΕΣΗΔΗΣ)».
viii.Υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό αποκλειστικά σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους
φακέλους (χωρίς δηλαδή να έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα)
δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές τέτοιου είδους που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
ix.Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ζητήσει την ακύρωση όρου της διακήρυξης ή εφόσον έχουν
απορριφθεί οι σχετικές προσφυγές, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
x.Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που

Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτη 2018-2019

36

17PROC002015443 2017-09-29
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
περιγράφεται στο σημείο 1.1 του Μέρους Γ της παρούσας (άρθρο 102 του Ν.4412/16). Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
xi.Αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις της
Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση
προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
xii.Αvτιπρoσφoρές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση (ενδεικτικά απαριθμούμενες), προσφορές που:
 Έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (χωρίς να έχει
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ) ή δεν υποβάλλεται
εμπρόθεσμα με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.Στην περίπτωση αυτή οι
προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
 Στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή
ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους (μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της ΕΔΔ).
 Που εμφανίζουν τιμές-οικονομικά στοιχεία σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής
προσφοράς
 Αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την
κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, θέτει όρο
αναπροσαρμογής
 Αποτελούν εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα
της προμήθειας ή είναι υπό αίρεση
 Δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα
διακήρυξη
 Παρουσιάζουν 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 και για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από
την παρούσα διακήρυξη
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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ1.1Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της δηλαδή
η 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» κατά την ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»,
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.
1.2Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ολοκλήρωση της προσκόμισης και των εντύπων δικαιολογητικών του
σημείου V της παραγράφου 4.5 του μέρους Β’ της παρούσας πραγματοποιείται η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω του
αρμόδιου πιστοποιημένου στο Σύστημα οργάνου της (Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού),
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα α)του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και
β)της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς που γίνεται σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων
της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόδοχη/ απόρριψη των προσφορών, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου .
γ) Οι ηλεκτρονικοί 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 σε ειδική πρόσκληση που αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους. 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.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
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της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές .
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω τριών σταδίων επικυρώνονται με ξεχωριστές αποφάσεις του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ .
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 4
που ακολουθεί.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ
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 20 ημερών
από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.5.2 του μέρους Β’ της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.3 του ίδιου μέρους της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.4
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 ηλεκτρονική 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 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα
ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) του μέρους Β’ της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει ότι πληροί
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του .
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
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προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από 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.
3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με το σχετικό πρακτικό, 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 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 4 της
παρούσας που ακολουθεί, 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 2.5.2.
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.
4. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
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«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και
στο Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/ 4-05-2017)., το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση
ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει
στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366
του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής .
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ .
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά .
5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
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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1. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση
υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf,
(μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Επιπλέον
προσκομίζει την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παρ.1.5 του μέρους Β’
της παρούσας διακήρυξης και επιπροσθέτως τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
-

Όσον αφορά τον χρόνο ισχύος της εν λόγω εγγύησης θα είναι διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.δηλαδή μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες από
το χρόνο λήξης της σύμβασης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας
Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη κωδικός
CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης κωδικός CPV 09135100-5), και ύστερα από την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, τυχόν παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου που σχετίζονται
με την παραλαβή.
Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.
Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία,
που αναγράφονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και του σχετικού υποδείγματος του
Παραρτήματος 3 της παρούσας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η
εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο
εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
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.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 1.5 που ακολουθεί, 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 : αποδεσμεύεται 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.
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1.2

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.
1.3

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.
1.4

Υπεργολαβία

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.
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. 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.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.5.2 του μέρος Β’ της
παρούσας Διακήρυξης, 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.
1.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια 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
1.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτη 2018-2019

45

17PROC002015443 2017-09-29
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
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 2.3.1 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.
1.7

Καταγγελία της σύμβασης
Η Α.Δ.Μ.-Θ. μπορεί να καταγγείλει μια σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος:







Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης.
ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση
οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο
Προμηθευτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών
και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη
σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης..

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της
καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία
του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά την
ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση – ο
Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά
με την εκτέλεση του προβλεπόμενου στην παρούσα σύμβαση έργου.
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2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1

Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων στον Προμηθευτή θα γίνεται στο 100% της αξίας των
τμηματικά παραδιδομένων καυσίμων μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από
την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια. Απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι:
α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του
Προμηθευτή) θεωρημένο για την κανονικότητα της τιμής από το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου
& Τουρισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των καυσίμων.
δ) Απόδειξη εξόφλησης των δημοσιεύσεων (για τους Νομούς για τους οποίους έχει
εκδοθεί κατακυρωτική απόφαση.
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω οικείων Τμημάτων της Δ/νσης
Οικονομικού ΑΔΜΘ, με τη διαδικασία πληρωμής Δημόσιου Λογιστικού.
Στο καθαρό ποσό της αξίας των καυσίμων, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1%, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και βαρύνει τον Ανάδοχο.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Προμηθευτή.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών.
Ειδικότερα επιβάλλονται οι εξής κράτησεις:
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 7 του άρθρ 375 Ν.
4412/16) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,( Α.Ε.Π.Π.) (παρ. 3 άρθρο 350 του
Ν.4412/16, ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή
συμπληρωματικής σύμβασης.
Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επίσης,με την επιφύλαξη της έκδοσης της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 επιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

2.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-κυρώσεις
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
 Εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά 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
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, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης,
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.
Επίσης αν ο Ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες
Κυρώσεις:
 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης η οποία 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.
2.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων
203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 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.

3.
3.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του μέρους Α’ της
παρούσας διακήρυξης
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 πετρέλαιο θέρμανσης, τουλάχιστον
είκοσι τέσσερις (24) ώρες νωρίτερα.
3.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208
του ως άνω νόμου και το Παράρτημα 1 της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες δειγματοληψία
καυσίμων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 214 του Ν.4412/2016 διαδικασία. Οι
δειγματοληψίες θα γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, η δε ανάλυση των δειγμάτων υγρών καυσίμων από
την αρμόδια Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών στην έδρα του Νομού. Σε περίπτωση παραλαβής είδους
ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες
διαδικασίες από το άρθρο 208 (Ν.4412/2016),ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επιβολής των κυρώσεων
κατ΄άρθρο 213 του ίδιου Νόμου.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής
του υλικού (με την δυνατότητα διατύπωσης παρατηρήσεων ή –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 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.
Τα σχετικά πρωτόκολλα θα εκδίδονται εντός 5 ημερών από την παραλαβή του κατά μήνα εκδιδομένου
τιμολογίου.
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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.
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.
3.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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.
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.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (Α.Δ.Μ. – Θ.).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. …. / 2017

Προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ. – Θ.) ………………………………… που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα
…………………………………………. για τα έτη 2018-2019
(Το παρόν σχέδιο μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στα δεδομένα
της Περιφερειακής Ενότητας / Πόλης).
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ....................., του μηνός…………………., του έτους 2018, ημέρα
..................., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 54655
Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι
Αφενός
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, (εφεξής «Α.Δ.Μ.-Θ.»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 54 655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με Α.Φ.Μ. .................. & Δ.Ο.Υ. .............................,
και συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενο από το …………………………………………………, κ.
……………………………., που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» που εδρεύει
στην………………………… (περιοχή), ………………………………… (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, με Α.Φ.Μ.
.................... & Δ.Ο.Υ. ......................, τηλ. ................., φαξ ..............., που συμβάλλεται στην
παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από .......................... (ονοματεπώνυμο
εκπροσώπου), που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Προμηθευτής »,
και έχοντας υπόψη:
Την αρ. …………….. απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ., με την οποία κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή
το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ. – Θ.), για τα έτη
2018-2019 (Διακήρυξη 09/2017) που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Προμήθεια»,
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτη 2018-2019

52

17PROC002015443 2017-09-29
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης – Προδιαγραφές
Με την παρούσα Σύμβαση, η Α.Δ.Μ.-Θ. αναθέτει στον Προμηθευτή, ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει
να προμηθεύσει καύσιμα, στην Πόλη ............................. για την κάλυψη των ανάγκων ετών 20182019, συνολικού προϋπολογισμού ...........................................,
(συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.). Η προμήθεια καυσίμων (το είδος καυσίμου καθώς και η ενδεικτική ποσότητα και δαπάνη) θα
έιναι σύμφωνη με τα αναγραφόμενα στον κάτωθι πίνακα αναγράφονται:

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ (lt)

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ME Φ.Π.Α.)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Οι συμβατικές ποσότητες μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε ημερήσια
τιμή ανά λίτρο, χωρίς να ξεπεραστεί η συνολική συμβατική δαπάνη.
Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων
καυσίμων που θα απαιτηθούν εντός του έτους. Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος μπορεί τελικά να
διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του είδους και την αντίστοιχη
προϋπολογισθείσα αξία, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), υπολογίζεται στην εκάστοτε μέση τιμή λιανικής πώλησης των
καυσίμων, την ημέρα παράδοσης, διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Άρθρο 2
Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης ,πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη
βενζίνη) θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες προδιαγραφές, όπως αυτές
ορίζονται από το ΓΧτΚ.

Άρθρο 3
Χρόνος Παράδοσης Καυσίμων
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με υγρά καύσιμα τις Υπηρεσίες ……………………………… στην Πόλη
……………………………. από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση των υγρών καυσίμων,
προκειμένου για παραδόσεις στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη, θα γίνεται άμεσα στις επόμενες είκοσι
τέσσερις (24) ώρες από τη λήψη της κάθε παραγγελίας και θα διενεργείται σε ώρες λειτουργίας του και
ακόμη σε ώρες πέραν του ωραρίου των Υπηρεσιών, εφόσον δύναται η Επιτροπή να τα παραλάβει.
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Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης θα γίνονται τμηματικά στα υπηρεσιακά οχήματα, απευθείας
από τις βενζιναντλίες στα κατά τόπους πρατήρια, είτε του προμηθευτή, είτε των τυχόν συνεργατών του
που θα υποδειχθούν στην προσφορά εντός της Πόλης/Πολεοδομικού Συγκροτήματος όπου εδρεύουν οι
Υπηρεσίες, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και ανάλογα με τις ανάγκες αυτών.
Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα γίνονται με βυτιοφόρο του Προμηθευτή στις
εγκαταστάσεις της εκάστοτε Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται, ενώ θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα έτσι
ώστε η εκφόρτωση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων να γίνεται αμέσως και χωρίς καθυστερήσεις.
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει τα καύσιμα θέρμανσης στις δεξαμενές των
Υπηρεσιών, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση της
Υπηρεσίας.
Άρθρο 4
Διάρκεια της Σύμβασης
Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με
τον Ανάδοχο και για 12 μήνες, µπορεί δε να παραταθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες, ύστερα
από κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό,
υπέρβαση της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης.
Ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή
μερικώς η ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, οπότε στην περίπτωση
αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση
προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση,
πριν από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Προμηθευτή, εφόσον
προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της (από
αποθέματα άλλου δημόσιου φορέα ή δωρεές). Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή δεκαπέντε (15)
ημέρες νωρίτερα.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της
συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής ως ασήμαντο.

Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η οριστική και ποιοτική
παραλαβή των υγρών καυσίμων.

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 5
Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προμήθειας
Η παρακολούθηση, παραλαβή και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα
γίνεται με ευθύνη της ανά Υπηρεσία κατά άρθρο 221 παρ.11,εδαφ.β. του Ν.4412/2016 αρμόδιας
Επιτροπής.Τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής θα εκδίδονται εντός 5 ημερών από την παραλαβή του κατά
μήνα εκδιδομένου τιμολογίου.
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Το παραπάνω όργανο μπορεί να εισηγείται στο Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ. την επιβολή κυρώσεων στον
Προμηθευτή, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση.
Η Επιτροπή Παραλαβής & Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μπορεί να απευθύνεται και εγγράφως προς τον
Ανάδοχο, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της
προμήθειας των καυσίμων. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο
πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν,μέσα σε εύλογη προθεσμία και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που του
παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, οι Υπηρεσίες μπορούν να τα προμηθευτούν από το
ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του
ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα
βαρύνουν τον Προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση της
Υπηρεσίας ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής κατά του
Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο.
Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες δειγματοληψία
καυσίμων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 214 του Ν.4412/2016 διαδικασία. Οι
δειγματοληψίες θα γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, η δε ανάλυση των δειγμάτων υγρών καυσίμων
από την αρμόδια Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών στην έδρα του Νομού. Σε περίπτωση παραλαβής
είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα ακολουθούνται όλες οι
προβλεπόμενες διαδικασίες από το άρθρο 208 (Ν.4412/2016),ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επιβολής
των κυρώσεων κατ΄άρθρο 213 του ίδιου Νόμου.
Ο προμηθευτής δύναται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών να ορίζει αντιπροσώπους στους
οποίους θα μπορούν να απευθύνονται οι Υπηρεσίες για την προμήθεια όλων των ειδών καυσίμων που
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση ως εξής:

ΠΟΛΗ: ……………………………
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Άρθρο 6
Αμοιβή Προμηθευτή
Η αμοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των …………..Ευρώ (………€) χωρίς Φ.Π.Α. και …………..Ευρώ (………€)
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η τιμή καθορίζεται σύμφωνα με την παρακάτω έκπτωση της προσφοράς του προμηθευτή, επί της μέσης
τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας κατά την ημέρα παράδοσης των προσφερόμενων καυσίμων.
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Πόλη
ΕΙΔΟΣ

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής
(Ολογράφως)
(Αριθμητικώς)

Πετρέλαιο Κίνησης
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Βενζίνη Αμόλυβδη
Η επί τοις εκατό (%) έκπτωση που έχει δοθεί με την προσφορά θα ισχύει για διάστημα μέχρι και δώδεκα
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.
Άρθρο 7
Τρόπος Πληρωμής Προμηθευτή

1.

Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων στον Προμηθευτή θα γίνεται στο 100% της αξίας των
τμηματικά παραδιδομένων καυσίμων μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από
την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια. Απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι:
α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του Προμηθευτή)
θεωρημένο για την κανονικότητα της τιμής από το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας,
β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των καυσίμων.
δ) Απόδειξη εξόφλησης των δημοσιεύσεων (για τους Νομούς για τους οποίους έχει εκδοθεί
κατακυρωτική απόφαση)

2.

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου
από τα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ., κατόπιν υποβολής του τιμολογίου στην
Υπηρεσία της Α.Δ.Μ.Θ. που προμηθεύεται τα είδη. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθείται η διαδικασία
του δημόσιου Λογιστικού.

3.

Στο καθαρό ποσό της αξίας των καυσίμων γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1%, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και βαρύνει τον Προμηθευτή.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται
κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Προμηθευτή.
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών.

4.

Ειδικότερα, επιβάλλονται οι εξής κρατήσεις:
 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 7 του άρθρ 375 Ν.
4412/16) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,( Α.Ε.Π.Π.) (παρ. 3 άρθρο 350 του
Ν.4412/16, ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969))
Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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5.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

6.

Η δαπάνη για την προμήθεια βαρύνει τίς πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων ετών 2018-2019 της
Α.Δ.Μ. – Θ. ως ακολούθως:
ΕΙΔΙΚOΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Κ.Α.Ε.

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ &
ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ Υ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

99723/071

1511

Xxxx

99723/072

1511

Xxxx

99723/073

1511

Xxxx

99723/071

1512

Xxxx

99723/072

1512

Xxxx

99723/073

1512

Xxxx

Άρθρο 8
Εγγυητική Επιστολή
1.

Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Προμηθευτής καταθέτει με την υπογραφή της
Σύμβασης την/το αριθ. ……………………ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής Εκτέλεσης/ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ της ……………Τραπεζας ή ..…………, ποσού ………….Ευρώ (…………..€), το οποίο
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

2.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την Οριστική Παραλαβή
της Προμηθείας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του.

3.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής
επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από
τον Προμηθευτή.
Άρθρο 9
Εκχώρηση Απαιτήσεων

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή
τις
εξ
αυτής
πηγάζουσες
υποχρεώσεις
του
χωρίς
την
έγγραφη
συναίνεση
της
Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Προμηθευτή
1.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει σε αυτές οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του
ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.

2.

Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή αντιπροσώπων ή
προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από
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αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες
υποχρεώσεις.
3.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, µε τον τρόπο
που θα του υποδειχθεί.

4.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις Υπηρεσίες, το χώρο υποδοχής των καυσίμων και την
Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα καύσιμα.

5.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια των
καυσίµων, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.

6.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας,
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων
κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι
είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για
τη χρήση για την οποία τα προορίζουν οι Υπηρεσίες. Επιπλέον, ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν
τη σχετική νοµοθεσία περί εµπορίας, ασφάλειας, µεταφοράς, αποθήκευσης και τυποποίησης
καυσίµων– πετρελαιοειδών.

7.

Αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, κάθε Υπηρεσία διατηρεί όλα τα
δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση
ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της εκάστοτε Υπηρεσίας κάθε ποσότητα καυσίμου που
προμήθευσε, σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

8.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων και αποστολής στις Υπηρεσίες
των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

9.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά σε εγκαταστάσεις είτε στα οχήματα
των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.–Θ. ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της
Επιτροπής Παραλαβής της εν λόγω Υπηρεσίας μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να
καταβάλει ως αποζημίωση για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το
πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

10. Επιπλέον, οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν ζηµιά ή επίπτωση στο
περιβάλλον στην περιοχή και για το διάστηµα όπου πραγµατοποιείται ο εφοδιασµός του καυσίµου.
11. Καθ΄όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής τους όλα τα εξουσιοδοτημένα, από
την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και αφορούν σε τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα ή του Προμηθευτή.
12. Επίσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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Άρθρο 11
Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου-κυρώσεις
Α. Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν με απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016:
•

Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.

•
Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με
απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
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.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
•
Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα καύσιμα δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη των
Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ.
•

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει
δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή
Επίσης αν ο Ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες
Β.Κυρώσεις
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης η οποία 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.
Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του Προμηθευτή
θα κρατούνται από το λογαριασμό του Αναδόχου στο φορέα,θα βεβαιούνται ως Δημόσιο έσοδο και θα
εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων το
πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 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.

Άρθρο 12
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
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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.
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.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 13
Μονομερής λύση Σύμβασης – Καταγγελία
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει
μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
 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 Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.).
Η Α.Δ.Μ.-Θ. μπορεί να καταγγείλει μια σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος:







Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης.
ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση
οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο
Προμηθευτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών
και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη
σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης..

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους
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της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της
καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία
του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά την
ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση – ο
Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά
με την εκτέλεση του προβλεπόμενου στην παρούσα σύμβαση έργου.
Άρθρο 14
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
1.

H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-2016), του Ν.
3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010), του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014), τους όρους της με
αριθ. 09/2017 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου.

2.

H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με
αυτό.

3.

Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών, από την
εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ
αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, υπάγεται
στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

4.

Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η
διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να
ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση τη Σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σα να μην
είχαν προσφύγει στα δικαστήρια.
Άρθρο 15
Εκπροσώπηση Προμηθευτή

Ως Εκπρόσωπος του Προμηθευτή για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται ……………
Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και
ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής.
Ο Εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Προμηθευτή για όλα τα ζητήματα που
σχετίζονται με τη Σύμβαση και είναι εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό του Προμηθευτή
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε
συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
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Άρθρο 16
Τροποποίηση της Σύμβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και
απαιτεί τη συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων μερών.
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας θα είναι δωδεκάμηνη προσμετρώμενη από την ημερομηνία υπογραφής
της με τον Ανάδοχο, µπορεί δε να παραταθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες, ύστερα από
κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό,
υπέρβαση της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης

Άρθρο 17
Συμβατικά Έγγραφα
Τα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και
αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την
εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή
ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με την οποία
παρατίθενται κατωτέρω:
α) Η Σύμβαση
β) Η αρ. ………….…… απόφαση κατακύρωσης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
γ) Η Διακήρυξη αρ. 09/2017
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
Η υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις
προδιαγραφές της Προμήθειας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή και επ’
ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 18
Γλώσσα
1.
2.
3.

Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα.
Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων και
Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 19
Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να
περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά
τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από
κοινού ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των
εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες
που απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές.
Άρθρο 20
Παραίτηση Δικαιώματος
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Η μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον ή να
θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.
Άρθρο 21
Προηγούμενες Συμφωνίες
Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση της πραγματικής βούλησης των
μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο της Σύμβασης.
Σε πίστωση της παρούσας, η Σύμβαση υπογράφεται από το ……………………………………., ενεργώντας εκ
μέρους της Α.Δ.Μ.-Θ. και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε τρία (3) αντίτυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ............... ….. ΕΥΡΩ
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (Α.Δ.Μ. – Θ.)
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019

Ονομασία Τράπεζας ..............................
Κατάστημα................................................…………………………………………………………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX)
Ημερομηνία έκδοσης..................................................
ΕΥΡΩ
...............................................................................................................................
(Ολογράφως και αριθμητικά)

Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών
Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων

• Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα κάθε εvστάσεως, δικαιώματος διαιρέσεως και
διζήσεως ως και των δικαιωμάτων μας εκ των άρθρων 853, 856, 866, 867 και 868 τoυ Ελληνικού
Αστικού

Κώδικα

μέχρι

του

ποσού

των

εταιρείας..............................................Δ/νση

(ολογράφως)………………

€

υπέρ

.................................................για

της
τη

συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για
την επιλογή Προμηθευτή / των υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
της Α.Δ.Μ.Θ περιόδου 2018-2019 σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ.09/2017 Διακήρυξή σας.
• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
• Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή
μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
• Σε περίπτωση που μέρος μόνον της οφειλής, υπέρ της οποίας δίδεται η παρούσα εγγύηση δεν εξοφληθεί
εμπρόθεσμα και εμφανίσετε την παρούσα σύμφωνα με τα παραπάνω προς μερική καταβολή, τότε θα
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σφραγίσουμε την παρούσα εγγυητική επιστολή μας για το αντίστοιχο προς το ανεξόφλητο ποσό της
κύριας οφειλής, που θα σας καταβάλουμε αμέσως κατά τα ανωτέρω, η δε παρούσα εγγυητική επιστολή
μας θα σας επιστραφεί και θα συνεχίσει να ισχύει έκτοτε για το υπολειπόμενο ποσό που αυτή καλύπτει
• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
• Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
• Η παρούσα ισχύει μέχρι 04/05/2018
• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 09/2017
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………………………………………………
Δ/ΝΣΗ :……………………, Τ.Κ.:……………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………………………………………

Δηλώνουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των …………………………………………………………ευρώ
(………………………………….. €), υπέρ της Εταιρίας………………………………(Πλήρης επωνυμία,ΑΦΜ,Διεύθυνση),
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) (Αναφέρονται: Πλήρης
επωνυμία,ΑΦΜ,οδός,αριθμός,Τ.Κ. και β) Αναφέρονται: Πλήρης επωνυμία,ΑΦΜ,οδός,αριθμός,Τ.Κ.
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, που διεξήχθη στις ……/…./…… για την «Ανάδειξη Προμηθευτών υγρών καυσίμων
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ. – Θ.) για τα
έτη 2018-2019» συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν
περιλαμβάνει ή όχι το ΦΠΑ) …………………………., σύμφωνα με την αρ. 09/2017 Διακήρυξή σας.

Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της
παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Επίσης,
αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται η παρούσα.
Η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση των προβλεπόμενων του ως άνω διαγωνισμού για τον
οποίο εγγυόμαστε, μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι //2019
Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει
υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις (ή δηλώνουμε
ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση
με τις εγγυητικές επιστολές).

Διατελούμε με τιμή,

…………………….
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου Τραπέζης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Προς:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σύμφωνα με τη αρ. 09/2017 Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη Προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσίών της Α.Δ.Μ.Θ. που εδρεύουν στην
Περιφερειακή Ενότητα …………………………………… / Πόλη – Πολεοδομικό συγκρότημα ……………………… για την
περίοδο 2018-2019, προσφέρω το παρακάτω ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής που προκύπτει από τα
δελτία που εκδίδονται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας:

ΕΙΔΟΣ

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής
(Ολογράφως)

(Αριθμητικώς)

Πετρέλαιο Κίνησης
Πετρέλαιο Θέρμανσης

Βενζίνη Αμόλυβδη
Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης.
………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία)
Ο προσφέρων

Υπογραφή
(Ονοματεπώνυμο)
Σφραγίδα Εταιρείας
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