ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
NOMO ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟ ΠΤΛΗ

Πύλη, 10/01/2018
Αρ. Πρωτ: 401

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΩΠΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 315.403,92€ (με τον Υ.Π.Α.)

Σόπος διεξαγωγής
την πλατφόρμα του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων
(ΕΗΔΗ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟ ΠΤΛΗ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΩΠΩΝ»
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΠΤΛΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Σις διατάξεις:
 Σου Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Τπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 Σου Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α 87/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Σων άρθρων 158 & 209 του Ν. 3463/2006 (ΥΕΚ 114/Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων & Κοινοτήτων».
 Σου Ν. 4013/2011 (ΥΕΚ 204/Α/15-09-2011) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων».
 Σου Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Σην με αριθμ. 57654/22-05-2017 (ΥΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β΄) Απόφασης του Τπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) ου Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 Σην με αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (Υ.Ε.Κ. 1924/02-06-2017 τεύχος Β΄) Απόφασης του Τπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.Δ.Η..).
 Σου Ν. 3548/2007 (ΥΕΚ 68/Α/20-03-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
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Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις».
 Σου Ν. 3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
 Σων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
2. Σις 227/2017 & 242/2017 αποφάσεις του Δημοτικού υμβουλίου Πύλης για την έγκριση
διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
3. Σην 278/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, εγκρίθηκαν οι

όροι

δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ» προϋπολογισμού
315.403,92€ (με Υ.Π.Α.), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Τπηρεσίας, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απαιτούμενη πίστωση των 315.403,92€ (με Υ.Π.Α.) είναι

εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου (Κ.Α. : 10-6643.001, 10-6641.001, 20-6641.001 και
30-6641.001) καθώς και στους προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων: ΔΕΤΑΠ (Κ.Α.: 64.00.00,
64.08.00 και 25.04.00), Ο.Κ.Π.Α.Δ. (ΚΑ: 10-6643.001) και Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη
Εταιρεία Δήμου Πύλης (Κ.Α.: 64.08.00.0016) οικ. Έτους 2017 και θα εγγραφούν και στους αντίστοιχους
Κ.Α. των υπό κατάρτιση προϋπολογισμών οικ. Έτους 2018.

ΕΙΔΟ

CPV

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

Κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές
προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης - Σμήμα Εμπορίου & Σουρισμού Περιφερειακής
Ενότητας Σρικάλων.
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ΑΡΘΡΟ 1

ο

Διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.Δ.Η..) 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..Η.Δ.Η. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΥΕΚ 1924/02-06-2017 τεύχος Β΄) Απόφαση του Τπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.Δ.Η..)».

ΑΡΘΡΟ 2

ο

Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός

Σα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

Α/Α

ΕΙΔΟ

Ποσότητα σε

Σιμή ανά

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ

λίτπα

λίτπο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α. ΚΑΤΙΜΑ
1.

Πεηρέλαιο θέρμανζης

137.000

0,778

106.586,00€

2.

Πεηρέλαιο κίνηζης

126.000

0,993

125.118,00€

3.

Βενζίνη αμόλσβδη

18.800

1,205

22.654,00€

ΤΝΟΛΟ

254.358,00€

Φ.Π.Α. 24%

61.045,92€

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

315.403,92€

Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά Νομικό Πρόσωπο περιλαμβάνονται
στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ της παρούσας.
Ως τιμή μονάδας ελήφθη υπ’ όψη η μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά τον μήνα Απρίλιο
2017 για το πετρέλαιο θέρμανσης και κατά τον μήνα Αύγουστο 2017 για το πετρέλαιο κίνησης
και για την αμόλυβδη βενζίνη, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης - Σμήμα
Εμπορίου & Σουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Σρικάλων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη
συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως περιγράφεται μονοσήμαντα στο
Παράρτημα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.
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Αναλυτικά, το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιγράφονται στην μελέτη,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως παράρτημα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄).

ΑΡΘΡΟ 3

ο

Αναθέτουσα αρχή – Σόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
3.1. τοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΤΜΙΑ: ΔΗΜΟ ΠΤΛΗ
Α.Υ.Μ.: 998284560, Δ.Ο.Τ. ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΗΡΩΩΝ 1940 1 – 420 32 ΠΤΛΗ
ΣΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 24343-50100
ΥΑΞ: 24343-50150
e-mail: dpilis@otenet.gr
3.2. τοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας
3.2.1. ΔΗΜΟ ΠΤΛΗ, Α.Υ.Μ.: 998284560, Δ.Ο.Τ. Σρικάλων, δ/νση: Ηρώων 1940 1, 420
32 Πύλη.
3.2.2. Δ.Ε.Τ.Α. ΠΤΛΗ, Α.Υ.Μ.: 090177059, Δ.Ο.Τ. Σρικάλων, δ/νση: Α. Βαμβέτσου 1,
420 32 Πύλη.
3.2.3. Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου
Πύλης «ΑΓΙΟ ΒΗΑΡΙΩΝ», Α.Υ.Μ.: 998284603 Δ.Ο.Τ. Σρικάλων, δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα
Υήκης, 421 00 Σρίκαλα.
3.2.4. Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη
Εταιρεία Δήμου Πύλης, Α.Υ.Μ.: 099904014, Δ.Ο.Τ. Σρικάλων, δ/νση: Ηρώων 1940 1, 420 32
Πύλη.
3.2.5. Α΄/θμια χολική Επιτροπή Δήμου Πύλης, Α.Υ.Μ.: 998284627 Δ.Ο.Τ. Σρικάλων,
δ/νση: Ηρώων 1940 1, 420 32 Πύλη.
3.2.6. Β΄/θμια χολική Επιτροπή Δήμου Πύλης, Α.Υ.Μ.: 998284615 Δ.Ο.Τ. Σρικάλων,
δ/νση: Ηρώων 1940 1, 420 32 Πύλη.
3.3. Σόπος – Φρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ
ΣΟΤ ΕΗΔΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ

Από 15/01/2018
Έως 16/01/2018

22/01/2018
Ώρα 07:00:00

12/02/2018
Ώρα 11:00:00

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του

Ε..Η.ΔΗ..
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο ύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 9 της αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΥΕΚ 1924/02-06-2017 τεύχος Β΄)
Απόφασης του Τπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.Δ.Η..)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το
Γραφείο Προμηθειών (κ. Αθανάσιο Κανέλα) και στο τηλέφωνο 24343 – 50120 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 4

ο

Σεχνικά χαρακτηριστικά
Σα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με την μελέτη η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄.

ΑΡΘΡΟ 5

ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής
5.1. το διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την εμπορία ή διακίνηση των υπό
προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο
είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.
5.1.1. Τποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, 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 Ι της ως άνω υμφωνίας, 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.
5.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
5.1.3. τις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
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της ευθύνονται έναντι τας αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
5.2.

Για

την

συμμετοχή

στο

διαγωνισμό

οι

ενδιαφερόμενοι

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,

οικονομικοί

φορείς

χορηγούμενη από πιστοποιημένη

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε..Η.ΔΗ.. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Α) Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος 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 Υορολογικού Μητρώου (ΑΥΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών υστημάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Σμήμα Προγραμματισμού
και τοιχείων 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 Υορολογικού Μητρώου (ΑΥΜ) αιτούνται

την εγγραφή τους

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΥΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Σμήμα Προγραμματισμού και τοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, 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 όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4412/2016, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.
Β) Σο αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του υστήματος.
Γ)

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το ύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής
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εγκριθεί,

ο

υποψήφιος

χρήστης

λαμβάνει

σύνδεσμο

ενεργοποίησης

λογαριασμού

ως

πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
ΑΡΘΡΟ 6

ο

Αποκλεισμός υποψηφίων
τον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί ( αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016):
6.1. Εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος.
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 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα,
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 (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48).
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του
υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
ε)

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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 η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166).
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του
υμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 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

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), κατ’ ελάχιστο τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου.
6.2. Σελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές
τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
6.3. 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.
6.4. υντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.
6.5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
6.6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
6.7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε
από την αναθέτουσα αρχή.
6.8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σο παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
6.9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
6.10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
6.11. Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και
κάθε έγγραφο της Τπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται
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από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν
ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό
8.1 Σα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στην διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
8.1.1

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του

άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης.
8.1.2

Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΕΕΕ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016

το οποίο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. από την ηλεκτρονική διεύθυνση
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el . Αποτελεί υπεύθυνη δήλωση
σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για
διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως
προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία
για υποβάλλοντες προσφορά που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕ σε ηλεκτρονική μορφή.
ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΕΓΓΡΑΥΟΤ ΤΜΒΑΗ (ΕΕΕ)
1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α)

Δημιουργεί

στο

διαδικτυακό

τόπο

https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.
(β) το τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Σο αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο.
Σο αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΗΔΗ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΗΔΗ, να το αποθηκεύσει στον Η/Τ
του

και

να

μεταβεί

στην

ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el . την ιστοσελίδα αυτή πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕ» και
να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕ του διαγωνισμού που «κατέβασε»
από το ΕΗΔΗ.
(β) την ανωτέρω ιστοσελίδα συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά τα κατάλληλα πεδία
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον
τόπο σύνταξης.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Σο αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον
δυνατή η εκτύπωσή του σε μορφή .pdf. ε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕ μπορεί να
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF).
Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. ε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕ μπορεί να
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εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Τπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει
ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(ε) Τποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο
της προσφορά του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινός ανάδοχος», εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται εγγράφως και
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΗΔΗ, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους,
ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν.
4412/2016.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
8.2 Υυσικά πρόσωπα
8.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 6
παρ. 6.1 της παρούσας διακήρυξης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
8.2.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
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.
8.2.3

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο
κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Σημείωση: Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 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
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αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού.
8.2.4

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
8.2.5 Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να αναγράφεται ότι ο διαγωνιζόμενος
έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
8.2.6 Άδεια λιανικής εμπορίας πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων, σύμφωνα με το Ν.
3054/2002.
8.3 Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (8.2.) κατά περίπτωση αν πρόκειται για
ημεδαπό ή αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο.
8.4. υνεταιρισμοί
8.4.1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (8.2).
8.4.2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
8.5. Ενώσεις προμηθευτών
8.5.1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (8.2), για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΥΕΚ. (Σα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία των υποφακέλων
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Σεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
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Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) σε

προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την

ηλεκτρονική υποβολή.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Υορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Ειδικότερα με την φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Υορέα, η Αναθέτουσα Αρχή
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική
ενημερότητα του Οικονομικού Υορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, κατά την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. ε περίπτωση που το σύστημα
παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Υορέα μη ενήμερο φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο
πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη
μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα
άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός Υορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου
(ΑΥΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της
σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. ε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία
κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από την σφραγίδα του
ταχυδρομείου.
Σα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Συχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Εγγυήσεις
Οι παρακάτω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου, ή στα κράτη μέλη της υμφωνίας Δημοσίων
υμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Σαμείου
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Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που
θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. ε περίπτωση
ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει της
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
9.1. Εγγύηση συμμετοχής
9.1.1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Υ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την
οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
9.1.2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. ε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς
λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
9.1.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
9.1.4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
9.1.5. 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 υνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α΄ 52).
9.1.6. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο
που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα :
α) Σην ημερομηνία έκδοσης.
β) Σον εκδότη.
γ) Σον Οργανισμό Σοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Πύλης).
δ) Σον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.
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ε) Σο ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ) Σην πλήρη επωνυμία, τον Α.Υ.Μ. και την διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης).
ζ) Σους 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) Σα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
θ) Σην ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.
ι) Σην 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 του Δήμου
Πύλης.
9.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
9.2.1. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της
προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) (σύμφωνα με
το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Υ.Π.Α.
9.2.2. Σο περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 9.1.6 της παρούσας διακήρυξης.
9.2.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των καυσίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης
παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Σρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών
10.1. Σρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr,

του

Ε..Η.ΔΗ..

μέχρι

την

καταληκτική

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Απόφαση
Τπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19-05-2017 (ΥΕΚ 1924/02-06-2017 τεύχος Β΄)
«Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
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10.2. Περιεχόμενο προσφορών
Σα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής – Σεχνική Προσφορά»
και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.
10.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά υμμετοχής – Σεχνική Προσφορά»
τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής – Σεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (άρθρο 93
του Ν. 4412/2016).
Παράλληλα, στον ίδιο φάκελο υποβάλλονται τα ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ της προσφοράς (άρθρο
94 παρ. 4 του Ν. 4412/2016).
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. την συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. ε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο
.pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ του).
10.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά»
τον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. την συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Σα στοιχεία

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. ε αντίθετη περίπτωση,
το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
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ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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
Σιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Σιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Σαναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 0,778
Σαναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 0,993
Σαναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,205
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς
ζητείται από τη Διακήρυξη) 3% για το Πετρέλαιο Κίνησης. την ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,993 - (0,993 x
0,03) = 0,963
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
Γ΄, σε μορφή pdf.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Προσφερόμενη τιμή – Ποσοστό έκπτωσης
Οι τιμές προσφοράς για τα καύσιμα θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως
αυτές προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Σμήμα Εμπορίου & Σουρισμού
Περιφερειακής Ενότητας Σρικάλων.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το
ποσοστό έκπτωσης) η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ισχύς Προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών,

17

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος Πύλης μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους
διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.
Αν ο Δήμος Πύλης κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο
μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Αντιπροσφορές – επίδοση προσφοράς
το διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για τη
συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄.
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς της ομάδας.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 16/02/2018 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά

την

προαναφερόμενη

ημερομηνία

και

ώρα

γίνεται

αποσφράγιση

μόνο

των

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά υμμετοχής - Σεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά υμμετοχής Σεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 15ο
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
υμμετοχής - Σεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ύστημα οργάνων της, εισηγείται τον αποκλεισμό από τα
επόμενα στάδια του Διαγωνισμού, των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των
οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της Διακήρυξης και
συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των
προσφορών των υποψηφίων. Σο ανωτέρω πρακτικό, αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της
Επιτροπής, διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη αυτού και τη συνέχιση
του διαγωνισμού με το επόμενο στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά». Η σχετική απόφαση αναρτάται στο ΕΗΔΗ και κοινοποιείται μέσω
αυτού στους υποψηφίους.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο
18 της παρούσης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
την συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους υποψηφίους, των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
υμμετοχής - Σεχνική Προσφορά», την ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά».
Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο ύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς
(υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά» και προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει
σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών των Τποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 15 της παρούσας
διακήρυξης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινός ανάδοχος»,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται εγγράφως
και ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΗΔΗ, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης.
16.2 Αν δεν προσκομισθούν ή δεν αναρτηθούν 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,
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εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΕΕΕ) (άρθρο 79 του Ν. 4412/2016)
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του
άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε
προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
16.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
16.5 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και την διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103
του Ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Σα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του
Ν. 4412/2016.
16.6

Όσοι

δικαιολογητικών

υπέβαλαν

παραδεκτές

προσφορές

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις

διατάξεις του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
17.1 Η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές), του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους, στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους, που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά ομάδα ειδών υγρών καυσίμων, όπως
αυτές προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης - Σμήμα Εμπορίου & Σουρισμού Περιφερειακής
Ενότητας Σρικάλων.
17.2 Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
την απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της
σύναψης σύμβασης, λόγω αναμονής ενδεχόμενης άσκησης προδικαστικής προσφυγής.
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17.3 Ο Δήμος κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα,
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ., επί αποδείξει.
17.4 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο
Δήμος δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
Σα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις 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 υνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται, και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει τα δικαιολογητικά της κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
17.5 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
17.6 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Προδικαστικές προσφυγές
18.1 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί δημόσια
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την επιβολή των προβλεπόμενων στον Σίτλο 3 του
Ν. 4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).
18.2 Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων του Σίτλου 3 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών (άρθρο 360 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
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18.3 Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων
ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή (άρθρο 360 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
18.4 ε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
18.4.1 δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
18.4.2 δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα ή τηλεομοιοτυπία, άλλως,
18.4.3 δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗ.
18.5 ε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
18.6 Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).
18.7 Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως
αυτό παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ της παρούσης.
18.8 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως
ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
18.9

ε

περιπτώσεις

τεχνικής

αδυναμίας

λειτουργίας

του

Εθνικού

υστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε.Η.Δ.Η..), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Τποστήριξης του ΕΗΔΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Τπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Σουρισμού, ή σε περίπτωση που η
διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΗΔΗ, η προδικαστική προσφυγή
κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mai). Ως ημερομηνία
υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σο αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της
προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής
και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.
18.10 Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή
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κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με
τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η
ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της
αποστολής με τηλεομοιοτυπία.
18.11 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Υ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Σο ύψος του παραβόλου δεν
μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της,
για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους
εξακοσίων (600) ευρώ.
18.12 Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της
αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης, σχετικά με τα οποία ασκείται προδικαστική
προσφυγή.
18.13 Σο παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως
άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στην
διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών υστημάτων (ΓΓΠ) και αποτελεί
έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του
παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο έντυπο προσφυγής του
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Δ’ της παρούσης, εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε
Σράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
υστημάτων του Τπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό,
φέρει την ένδειξη «πληρωμένο» καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του
ηλεκτρονικού παραβόλου από την Τπηρεσία που το αποδέχεται.
18.14 ε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής
προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου
σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).
18.15 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της
ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και του
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ΠΔ 39/2017.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Τπογραφή σύμβασης
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα
Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
ματαιώνονται.
Σο κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Σα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Σα προς προμήθεια υλικά.
δ. Σο ποσοστό έκπτωσης.
ε. Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Σις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.
ζ. Σις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Σον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Σον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Σις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την
κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν
γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
Β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
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Γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ε εκτέλεση συμβατικού όρου μπορεί η σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου
προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της
παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ως και
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του φορέα που αφορά η προμήθεια.
Η σύμβαση υπογράφεται χωριστά με κάθε φορέα που αναφέρεται στον διαγωνισμό και
υπογράφεται για τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο, νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου και από τους
νόμιμους εκπροσώπους για κάθε φορέα.
χέδιο σύμβασης υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Ισχύς σύμβασης
Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει διάρκεια από
την υπογραφή της

έως και 31-12-2018 ή μέχρι την κάλυψη του ποσού του ενδεικτικού

προϋπολογισμού, ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων .
Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την
υπογραφή νέας σύμβασης , ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση ποσοτήτων όπως αυτές
αναφέρονται μονοσήμαντα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά φορέα της παρούσας.
Οι προσφερόμενες εκπτώσεις επί της εκάστοτε μέσης διαμορφούμενης τιμής λιανικής
πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Σμήμα Εμπορίου &
Σουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Σρικάλων, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων, είναι
σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται
για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Άρθρο 21ο
Φρόνος και τόπος παράδοσης
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα καύσιμα σύμφωνα με τα συμβατικά
στοιχεία της μελέτης και την προσφορά.
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες της Τπηρεσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή αντίστοιχα των Νομικών Προσώπων που αναφέρονται στην
παρούσα.
ε περίπτωση που τα προσφερθέντα καύσιμα δεν πληρούν τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών και της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτές, τότε αυτά
δεν θα παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει,
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σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς.
ε περίπτωση που θα παρουσιαστούν διαφορές, η ανάλυση των δειγμάτων που θα ληφθούν
θα γίνεται από το παράρτημα του Γ.Φ. του Κράτους.
ΆΡΘΡΟ 22ο
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.
4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του
Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.

ΆΡΘΡΟ 23ο
Σρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την
παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα απαραίτητο για την έκδοση των
σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πύλης και των
Νομικών του Προσώπων.
ΆΡΘΡΟ 24ο
Άλλα στοιχεία
Ο Δήμος Πύλης, κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της
ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση του
Δ..
ΆΡΘΡΟ 25ο
Λήψη πληροφοριών
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Δήμο Πύλης τηλ. 24343 – 50120 κ. Κανέλα Αθανάσιο.
Πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης στο
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimospylis.gr και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε..Η.ΔΗ. www.promitheus.gov.gr.
Εφόσον

οι

ενδιαφερόμενοι

ζητήσουν

εμπρόθεσμα

έγγραφα

και

συμπληρωματικές

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται έξι
(6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται, το αργότερο τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης.
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ΆΡΘΡΟ 26ο
Δημοσίευση - τοιχοκόλληση
Η παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιευθεί:


την Τπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες πριν τη διενέργεια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού αφού θα γίνει χρήση
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε..Η.Δ.Η.. (άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του Ν.
4412/2016).



το πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ (Περίληψη) (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 περ. 16 του
Ν. 3861/2010).



την πλατφόρμα του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων
(Ε..Η.Δ.Η..) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (σύμφωνα με
το άρθρο 36 του Ν. 4412/2016).



την ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων
(Κ.Η.Μ.Δ.Η..)

και

πιο

συγκεκριμένα

στις

Προκηρύξεις,

στη

διεύθυνση

www.eprocurement.gov.gr (σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4412/2016).


ε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Νομού.



ε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού.



ε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας.



Η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα
Πύλης, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.



Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Πύλης http://www.dimospylis.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά.

Η παρούσα εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 10/01/2018.
Σα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.
3548/2007.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΤΛΗ

ΜΑΡΑΒΑ ΚΩΝ/ΝΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΗ - ΚΙΝΗΗ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΚΑΤΙΜΩΝ ΔΣΟΤ 2018
(ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 315.403,92€)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Σετνική έκθεζη
2. Δνδεικηικός προϋπολογιζμός
3. Σετνικές προδιαγραθές

29

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΟΙΚ.
ΔΣΟΤ 2018»

ΣΔΥΝΙΚΗ

ΔΚΘΔΗ

Με ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ:
1. Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
2. Πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη
3. Βελδίλεο ακόιπβδεο
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε
ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ θαζώο θαη όισλ γεληθά ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Πύιεο θαη ησλ Ννκηθώλ
ηνπ Πξνζώπσλ.
Σα ππό πξνκήζεηα θαύζηκα ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο πξέπεη λα έρνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ νξίδεη ην Αλώηαην Υεκηθό πκβνύιην ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, ζύκθσλα κε ηα ΦΔΚ
410/11-4-2001 θαη 872/4-6-2007 θαη λα είλαη πνηόηεηαο όκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα θξαηηθά
δηπιηζηήξηα. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ύπαξμε αθαζαξζηώλ, ρξώκαηνο ή άιισλ
μέλσλ ζηνηρείσλ.
Ο Γήκνο Πύιεο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξόζσπα δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα
απνζηέιινπλ δείγκαηα από ηα θαύζηκα ώζηε λα ειέγρεηαη ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ην αλ
πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνϋπνινγηζζεί ζην πνζό ησλ 315.403,92 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο.
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από:
- Σα άξζξα 65 θαη 72 ηνπ Ν. 3852/2010,
- Σα άξζξα 158 θαη 209 ηνπ Ν. 3463/2006,
- Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
Πύλη, 19/10/2017
Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΛΑΓΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ
ΠΔ1 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΡΑΒΑ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζε όζε πνζόηεηα θξηζεί απαξαίηεηε, είλαη ζπλνιηθά γηα νιόθιεξν ην
Γήκν θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα:

Α/Α

ΕΙΔΟ

Ποσότητα σε

Σιμή ανά

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ

λίτπα

λίτπο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α. ΚΑΤΙΜΑ
1.

Πεηρέλαιο θέρμανζης

137.000

0,778

106.586,00€

2.

Πεηρέλαιο κίνηζης

126.000

0,993

125.118,00€

3.

Βενζίνη αμόλσβδη

18.800

1,205

22.654,00€

ΤΝΟΛΟ

254.358,00€

Φ.Π.Α. 24%

61.045,92€

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

315.403,92€

Αλαιπηηθά:
ΠΑΚΔΣΟ 1
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ
Α/Α

ΕΙΔΟ

Ποσότητα σε

Σιμή ανά

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ

λίτπα

λίτπο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

34.000

0,778

26.452,00 €

ΚΑΤΙΜΑ
1.

Πεηρέλαιο θέρμανζης

2.

Πεηρέλαιο κίνηζης

105.000

0,993

104.265,00 €

3.

Βενζίνη αμόλσβδη

18.000

1,205

21.690,00 €

ΤΝΟΛΟ

152.407,00 €

Φ.Π.Α. 24%

36.577,68 €

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

188.984,68 €

ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ Πύιεο ππάξρνπλ εγγεγξακκέλεο νη
θάησζη πηζηώζεηο:
1. Κ.Α. 10.6643.001 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό» πνζνύ 35.000 €
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2. Κ.Α. 10.6641.001 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ
κέζσλ» πνζνύ 15.000 €.
3. Κ.Α. 20.6641.001 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ
κέζσλ θαζαξηόηεηαο», πνζνύ 75.000 €
4. Κ.Α. 30.6641.001 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ» πνζνύ 95.000€.
Γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018 ζα ππάξμνπλ νη αλάινγεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
Γήκνπ Πύιεο.

ΠΑΚΔΣΟ 2
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΠΤΛΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.)

Α/Α

ΕΙΔΟ

Ποσότητα

Σιμή ανά

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ

σε λίτπα

λίτπο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

3.000

0,778

2.334,00 €

ΚΑΤΙΜΑ
1.

Πεηρέλαιο θέρμανζης

2.

Πεηρέλαιο κίνηζης

18.000

0,993

17.874,00 €

3.

Βενζίνη αμόλσβδη

500

1,205

602,50 €

ΤΝΟΛΟ

20.810,50 €

Φ.Π.Α. 24%

4.994,52 €

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Οι

απαιτούμενερ

πιστώσειρ

25.805,02 €

είναι

εγγεγπαμμένερ

στον

πποϋπολογισμό

τηρ

Δ.Ε.Τ.Α.Π. (Κ.Α.: 64.00.00, 64.08.00 και 25.04.00) οικ. Έτοςρ 2017. Για το
οικονομικό έτορ 2018 θα ςπάπξοςν οι ανάλογερ πιστώσειρ στον πποϋπολογισμό τηρ
Δ.Ε.Τ.Α.Π.

ΠΑΚΔΣΟ 3
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ
(Ο.Κ.Π.Α.Γ.) ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ «ΑΓΙΟ ΒΗΑΡΙΩΝ»
Α/Α

ΕΙΔΟ

Ποσότητα σε

Σιμή ανά

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ

λίτπα

λίτπο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

20.000

0,778

15.560,00 €

ΚΑΤΙΜΑ
1.

Πεηρέλαιο θέρμανζης

2.

Πεηρέλαιο κίνηζης

0

0,993

0,00 €

3.

Βενζίνη αμόλσβδη

0

1,205

0,00 €

ΤΝΟΛΟ

15.560,00 €

Φ.Π.Α. 24%

3.734,40 €

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

19.294,40 €
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Η απαιτούμενη πίστωση είναι εγγεγπαμμένη στον πποϋπολογισμό τος Ο.Κ.Π.Α.Δ.
(Κ.Α.: 10-6643.001) οικ. Έτοςρ 2017. Για το οικονομικό έτορ 2018 θα ςπάπξοςν οι
ανάλογερ πιστώσειρ στον πποϋπολογισμό τος Ο.Κ.Π.Α.Δ.

ΠΑΚΔΣΟ 4
ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ
Α/Α

ΕΙΔΟ

Ποσότητα σε

Σιμή ανά

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ

λίτπα

λίτπο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

0

0,778

0,00 €

ΚΑΤΙΜΑ
1.

Πεηρέλαιο θέρμανζης

2.

Πεηρέλαιο κίνηζης

3.000

0,993

2.979,00 €

3.

Βενζίνη αμόλσβδη

300

1,205

361,50 €

ΤΝΟΛΟ

3.340,50 €

Φ.Π.Α. 24%

801,72 €

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Η

απαιτούμενη

πίστωση

4.142,22 €

είναι

εγγεγπαμμένη

στον

πποϋπολογισμό

τηρ

Μονομετοσικήρ Δημοτικήρ Ανώνςμηρ Εταιπείαρ Δήμος Πύληρ (Κ.Α.: 64.08.00.0016)
οικ. Έτοςρ 2017. Για το οικονομικό έτορ 2018 θα ςπάπξοςν οι ανάλογερ πιστώσειρ
στον πποϋπολογισμό τηρ Μονομετοσικήρ Δημοτικήρ Α.Ε. Δήμος Πύληρ.

ΠΑΚΔΣΟ 5
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ
Α/Α

ΕΙΔΟ

Ποσότητα σε

Σιμή ανά

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ

λίτπα

λίτπο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

50.000

0,778

38.900,00 €

ΚΑΤΙΜΑ
1.

Πεηρέλαιο θέρμανζης

2.

Πεηρέλαιο κίνηζης

0

0,993

0,00 €

3.

Βενζίνη αμόλσβδη

0

1,205

0,00 €

ΤΝΟΛΟ

38.900,00 €

Φ.Π.Α. 24%

9.336,00 €

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

48.236,00 €
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ΠΑΚΔΣΟ 6
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ
Α/Α

ΕΙΔΟ

Ποσότητα σε

Σιμή ανά

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ

λίτπα

λίτπο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

30.000

0,778

23.340,00 €

ΚΑΤΙΜΑ
1.

Πεηρέλαιο θέρμανζης

2.

Πεηρέλαιο κίνηζης

0

0,993

0,00 €

3.

Βενζίνη αμόλσβδη

0

1,205

0,00 €

ΤΝΟΛΟ

23.340,00 €

Φ.Π.Α. 24%

5.601,60 €

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

28.941,60 €

Ωο ηηκή κνλάδαο γηα ηα θαύζηκα ειήθζε ππ’ όςε ε κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο θαηά ηνλ κήλα
Απξίιην 2017 γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θαηά ηνλ κήλα Αύγνπζην 2017 γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη
γηα ηελ ακόιπβδε βελδίλε, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ηε Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο - Σκήκα Δκπνξίνπ
& Σνπξηζκνύ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σξηθάισλ. Ζ παξάδνζε ησλ πγξώλ θαπζίκσλ ζα ελεξγείηαη
ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ώξεο, κεηά από γξαπηή εληνιή ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρα ησλ Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ.
Πύλη, 19/10/2017
Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΛΑΓΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ
ΠΔ1 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΡΑΒΑ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
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ΔΣΟΤ 2018»

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΚΑΤΙΜΑ
Ζ πνηόηεηα θαη νη πξνδηαγξαθέο (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) ησλ
θαπζίκσλ θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη ηηο απνθάζεηο
ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε απηέο ησλ
θξαηηθώλ δηπιηζηεξίσλ.
Δπίζεο:
α) Σν πεηξέιαην θίλεζεο DIESEL πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν από άιιεο
πξνζκίμεηο από λεξό θαη θπζηθά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε
πεηξέιαην ζέξκαλζεο.
β) Ζ ακόιπβδε βελδίλε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛ.Γ.Α.).
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη αλάκεημε κε βελδίλε super ή λεξό ή πεηξέιαην.
Γεληθά, ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ύπαξμε αθαζαξζηώλ, ρξώκαηνο ή
άιισλ μέλσλ ζηνηρείσλ.
Σνλίδεηαη όηη ν Γήκνο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξόζσπα δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα
απνζηέιινπλ δείγκαηα από ηα θαύζηκα ώζηε λα ειέγρεηαη ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ην αλ
πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.

Πύλη, 19/10/2017
Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΛΑΓΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ
ΠΔ1 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΡΑΒΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΗ – ΚΙΝΗΗ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ

Πύλη ……………..20…
Αρ. Πρωη.:…………….

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΗ – ΚΙΝΗΗ
ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Πύιεο, ζήκεξα ηελ …………….. κεηαμύ ηνπ κ. ΜΑΡΑΒΑ ΚΩΝ/ΝΟΤ
Γημάρτοσ Πύλης θαη ηνπ ………………….. θαηνίθνπ …………….. νδόο ……………… & ΑΓΣ: …………………….
ν νπνίνο εθπξνζσπεί λνκίκσο ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………….. κε έδξα ηελ …………………. θαη ΑΦΜ:
………………. ζπκθσλήζεθαλ ηα αθόινπζα:
Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έρνληαο ππόςε:
1. Σις διατάξεις:
 Σου Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 Σου Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α 87/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Σων άρθρων 158 & 209 του Ν. 3463/2006 (ΥΕΚ 114/Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων».
 Σου Ν. 4013/2011 (ΥΕΚ

204/Α/15-09-2011) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων».
 Σου Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Σην με αριθμ. 57654/22-05-2017 (ΥΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β΄) Απόφασης του Τπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων υμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) ου Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 Σην με αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (Υ.Ε.Κ. 1924/02-06-2017 τεύχος Β΄) Απόφασης του Τπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.Δ.Η..).
 Σου Ν. 3548/2007 (ΥΕΚ 68/Α/20-03-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις».
 Σου Ν. 3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
 Σων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
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αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
2. Σην 227/2017 & 242/2017 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου Πύλης για την έγκριση διενέργειας
της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
3. Σην εγγραφή της απαιτούμενης πίστωσης των 335.762,24€ (με Υ.Π.Α.) στον προϋπολογισμό του Δήμου
(Κ.Α. : 10-6643.001, 10-6641.001, 20-6641.001 και 30-6641.001) καθώς και στους προϋπολογισμούς των
Νομικών Προσώπων: ΔΕΤΑΠ (Κ.Α.: 64.00.00, 64.08.00 και 25.04.00), Ο.Κ.Π.Α.Δ. (Κ.Α.: 10-6643.001) και
Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης (Κ.Α.: 64.08.00.0016) οικ. Έτους 2018.
4. Σην 278/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης
και οι τεχνικές προδιαγραφές.
5. Σην …….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δ.. του Νομικού Προσώπου με την οποία
ψηφίστηκε η πίστωση των ………………€.
6. Σην ……………….. Περίληψη Διακήρυξης Δημάρχου.
7. Σην ………………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για
την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΩΠΩΝ».
8. Σην

……………….. εγγυητική επιστολή με ημερομηνία έκδοσης ………………, ποσού ………..€ της

τράπεζας ………………………
ΑΝΑΘΕΣΕΙ
τον δεύτερο των συμβαλλομένων την εταιρία ………………………, που ανακηρύχθηκε βάσει της αριθμ.
………………… κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης και η οποία στο εξής θα
καλείται «Ανάδοχος», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΩΠΩΝ» προϋπολογισμού ……………. €, πλέον του αναλογούντος Υ.Π.Α. 24%, ήτοι ……………… €,
συνολικού συνεπώς ποσού ………….. € με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σα προς προμήθεια υλικά από τον «Ανάδοχο» αφορούν:
………………………….
ΑΡΘΡΟ 2: ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ
1. Η παρούσα ύμβαση χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων.
2. Η συμβατική αμοιβή, η οποία προέκυψε από την Οικονομική Προσφορά του «Αναδόχου» και συνίσταται στο
χρηματικό ποσό των …………….€ πλέον του αναλογούντος Υ.Π.Α.
3.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα παραλαμβάνεται

τμηματικά κάθε φορά με βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση των
νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
4. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη κλπ. βαρύνουν τον
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«Ανάδοχο».
5. Συχόν αναπροσαρμογή της τιμής λόγω αύξησης της τιμής του Υ.Π.Α. βαρύνει αποκλειστικά το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΤΗΕΙ
ε συμμόρφωση με τα σχετικώς οριζόμενα στην Διακήρυξη, ο «Ανάδοχος» αντικατέστησε την ήδη από εκείνον
κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή υμμετοχής, με την υπ’ αριθμ. …………. της ………… Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης ανερχόμενη σε ποσοστό 5%

της συνολικής αξίας πλην του Υ.Π.Α.

ήτοι ποσού:

………………………€.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια από την υπογραφή της
έως και 31-12-2018 ή μέχρι την κάλυψη του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ή μέχρι την
εξάντληση των ποσοτήτων .
Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας
σύμβασης , ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει
κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται μονοσήμαντα στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά φορέα της παρούσας.
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
της Τπηρεσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου ή αντίστοιχα των Νομικών Προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΕΩ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
1. Η Αναθέτουσα δικαιούται να κηρύξει τον «Ανάδοχο» έκπτωτο στις περιπτώσεις που το νομικό
πλαίσιο το οποίο την διέπει ορίζει και λαμβανομένων υπόψη των σχετικώς στα στοιχεία – έγγραφα του
Διαγωνισμού.
2. Σο δικαίωμα περί μονομερούς λύσεως της συμβάσεως έχει και ο «Ανάδοχος», σε περίπτωση
πληρώσεως των οικείων νομικών και των στο πλαίσιο των διαγωνιστικών τευχών – στοιχείων τιθέμενων
προϋποθέσεων.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα καύσιμα σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία
της μελέτης και την προσφορά.
ε περίπτωση που τα προσφερθέντα καύσιμα δεν πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών
και της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτές, τότε αυτό δεν θα παραληφθεί και
ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να το αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και της προσφοράς.
ε περίπτωση που θα παρουσιαστούν διαφορές, η ανάλυση των δειγμάτων που θα ληφθούν θα
γίνεται από το παράρτημα του Γ.Φ. του Κράτους.
την περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάστασή του με
άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΓΛΩΑ ΤΜΒΑΗ – ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ – ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ
ΔΙΚΑΙΟ
1. Όπως όλα τα έγγραφα – στοιχεία του διαγωνισμού, τα έγγραφα – στοιχεία της προσφοράς του
«Αναδόχου», ήταν συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα, έτσι και η παρούσα συντάσσεται στην ελληνική,
ομοίως δε οιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα γίνεται στην ελληνική.
2. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός από τα σχετικά διαγωνιστικά στοιχεία – έγγραφα
κανένα άλλο έγγραφο, κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν από αυτήν, ή ανταλλαγές μεταξύ των
συμβαλλομένων είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη με οποιοδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων της
σύμβασης.
3. Η συμβατική σχέση των μερών (εφαρμογή – ερμηνεία αυτής) διέπεται από το Ελληνικό και
Κοινοτικό Δίκαιο, τυχόν δε διαφορά που θα προκύψει από την σύμβαση θα υπάγεται στην αρμοδιότητα
των Ελληνικών Δικαστηρίων.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήμο

Για την εταιρία…….

Μαράβας Κων/νος

…………………………………….

Δήμαρχος
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ & ΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Σνπ ………………………………………………………………
Έδξα ………………………………………………………………
Οδόο ………………………………………. Αξηζκόο ……………….
Σειέθσλν ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
ΠΑΚΔΣΟ 1
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ

Α/Α

ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ
ΔΠΙ ΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ
ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ
ΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

1.

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

….…..%

2.

Πεηξέιαην θίλεζεο

……...%

3.

Βελδίλε ακόιπβδε

….…..%

Πύιε,

………./……../20….
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ & ΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Σνπ ………………………………………………………………
Έδξα ………………………………………………………………
Οδόο ………………………………………. Αξηζκόο ……………….
Σειέθσλν ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
ΠΑΚΔΣΟ 2
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΠΤΛΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.)
Α/Α

ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ
ΔΠΙ ΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ
ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ
ΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

1.

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

….…..%

2.

Πεηξέιαην θίλεζεο

……...%

3.

Βελδίλε ακόιπβδε

….…..%

Πύιε,

………./……../20….
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ & ΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Σνπ ………………………………………………………………
Έδξα ………………………………………………………………
Οδόο ………………………………………. Αξηζκόο ……………….
Σειέθσλν ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
ΠΑΚΔΣΟ 3
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ
(Ο.Κ.Π.Α.Γ.) ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ «ΑΓΙΟ ΒΗΑΡΙΩΝ»

Α/Α

1.

ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

Πύιε,

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ
ΔΠΙ ΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ
ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ
ΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ
….…..%

………./……../20…….
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ & ΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Σνπ ………………………………………………………………
Έδξα ………………………………………………………………
Οδόο ………………………………………. Αξηζκόο ……………….
Σειέθσλν ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
ΠΑΚΔΣΟ 4
ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ

Α/Α

ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ
ΔΠΙ ΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ
ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ
ΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

1.

Πεηξέιαην θίλεζεο

….…..%

2.

Βελδίλε ακόιπβδε

….…..%

Πύιε,

………./……../20……
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ & ΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Σνπ ………………………………………………………………
Έδξα ………………………………………………………………
Οδόο ………………………………………. Αξηζκόο ……………….
Σειέθσλν ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
ΠΑΚΔΣΟ 5
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ

Α/Α

ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ
ΔΠΙ ΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ
ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ
ΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

1.

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

Πύιε,

….…..%

………./……../20......
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΗΜΟ ΠΤΛΗ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ & ΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Σνπ ………………………………………………………………
Έδξα ………………………………………………………………
Οδόο ………………………………………. Αξηζκόο ……………….
Σειέθσλν ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
ΠΑΚΔΣΟ 6
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ

Α/Α

ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ
ΔΠΙ ΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ
ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ
ΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

1.

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

Πύιε,

….…..%

………./……../20…..
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΦΤΓΗ

48

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ (Α.Δ.Π.Π.)
Γηεύζπλζε: Λεσθ. Θεβώλ 196 - 198, 182 33 Άγ. Ησάλλεο Ρέληεο, Κηίξην Κεξάλεο
Σειέθσλν: + 30 213 214 1216
e-mail: aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr

Αξηζκόο Πξνζθπγήο

/20

ΠΡΟΦΤΓΗ
ΔΝΩΠΙΟΝ ΣΗ Α.Δ.Π.Π.

(1) ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΤΓΟΝΣΟ
Ολνκαζία θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ αζθεί ηελ Πξνζθπγή:

Γηεύζπλζε :
________________________________________________________

Αξ. Σειεθώλνπ : ______________________ Αξ. Φαμ :
_____________________
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

e-mail : ______________________

(2)

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

Ολνκαζία :
_________________________________________________________
Γηεύζπλζε :
_________________________________________________________
Αξ. Σειεθώλνπ : _________________________ Αξ. Φαμ :
___________________

e-mail : ___________________________

(3) ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

(4) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΜΒΑΗ

(6) ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘΔΗΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ

(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ, ΤΠΗΡΕΙΕ)

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ

(8) ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ

ΔΞΟΦΛΖΖ

ΚΑΣΑΘΔΖ ΑΠΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ

ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ

(επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ έληππν)

(επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ έληππν)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

(9) ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ
Α. Ολνκαζία θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο Γηαθήξπμεο ύκβαζεο

Β. Ζκεξνκελία πξνθήξπμεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ όξσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο
ηεο
ζύκβαζεο

_________________________________________
Γ. Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθεύγνληνο

_________________________________________
Γ. Ζκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν πξνζθεύγσλ έιαβε γλώζε ηεο πξνζβαιιόκελεο
πξάμεο ή απόθαζεο

________________________________________
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

(10) ΛΟΓΟΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΦΤΓΖ
Να πξνζδηνξίζεηε εηδηθά ηνπο λνκηθνύο θαη πξαγκαηηθνύο ιόγνπο επί ησλ νπνίσλ
βαζίδεηαη ε πξνζθπγή

52

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

(εάλ ν ρώξνο πνπ ππάξρεη δελ είλαη επαξθήο επηζπλάςηε ζπκπιεξσκαηηθή ζειίδα ή
ζειίδεο)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

(11) ΑΗΣΖΜΑ ΣΖ ΠΡΟΦΤΓΖ
Να πξνζδηνξίζεηε εηδηθά ην αίηεκα ηεο πξνζθπγήο.

(εάλ ν ρώξνο πνπ ππάξρεη δελ είλαη επαξθήο επηζπλάςηε ζπκπιεξσκαηηθή ζειίδα ή
ζειίδεο)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

(12) ΑΗΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΖ – ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ
Να πξνζδηνξίζεηε εηδηθά ην αίηεκα (αηηήκαηα) θαη λα ην (ηα) αηηηνινγήζεηε.

(εάλ ν ρώξνο πνπ ππάξρεη δελ είλαη επαξθήο επηζπλάςηε ζπκπιεξσκαηηθή ζειίδα ή
ζειίδεο)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

(13) ΓΖΛΩΖ
Γειώλσ ππεύζπλα όηη όια ηα ζηνηρεία θαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ
παξνύζα Πξνζθπγή θαζώο θαη όια ηα επηζπλεκκέλα έγγξαθα είλαη αιεζή θαη νξζά.

__________________________________
________________________
Τπνγξαθή Πξνζθεύγνληνο ή Δθπξνζώπνπ
Ζκεξνκελία

Ολνκαηεπώλπκν _______________________________________
(Κεθαιαία)

Ηδηόηεηα ______________________________________________

θξαγίδα
(ε πεξίπησζε λνκηθνύ
εθπξνζώπνπ)
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