ΑΔΑ: 9ΩΒΦΟΡ1Γ-ΕΩ7

INFORMATICS
20PROC007040228
2020-07-16
DEVELOPMEN
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.16 15:56:53
EEST
Reason:
Location: Athens

T AGENCY

Ιωάννινα, 13 Ιουλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & Κ.Ο.
Ταχ. ∆/νση
Τηλεφ.
Fax
Ιστοσελίδα
Εmail
Πληροφορίες

Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 80632

: Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
: 26513 60 336
: 26513 60341
: www.apdhp-dm.gov.gr
: akolovou@apdhp-dm.gov.gr
: Άννυ Κολοβού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ( ∆ΙΕΘΝΗΣ)
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ )

C.P.V.:09135100-5/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
09134100-8/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
09132100 -4/ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 7/2020
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για
την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας καθώς και των Συνοριακών
Σταθµών χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2.

Τις διατάξει του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3.

Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
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4.

5.
6.

7.

Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές».
Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις».

8.

Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου
(Κ.Π.∆.)».

9.

Την µε αριθµ. 10/11-10-2017 (ΦΕΚ 3748/Β΄/24-10-2017) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης περί «καθορισµού ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και
τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου».

10.

Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του N.4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού
διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
12. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
11.

13.

Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».

14.

Τις διατάξεις του Ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

15.

Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α΄) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα». Tις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της
αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.
3335/2005 (ΦΕΚ
95/Α/2005).

16.

Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

17.

Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος»,
όπως ισχύει µε το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

18.

Τις διατάξεις του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία».

19.

Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».

20.

Τις διατάξεις του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.

21.

Tην µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
««Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».
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22.

Την µε αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

23.

Την υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του χρόνου, τρόπου
υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016».

24.

Την µε αριθµ. Α2- 718/28-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και
Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)».

25.

Την µε αριθµ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».

26.

Τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου του Γενικού Χηµείου του Κράτους σχετικά µε τις
προδιαγραφές των υγρών καυσίµων (θέρµανσης – κίνησης) [Σχετικές οι µε αριθµ. 467/2002 (ΦΕΚ
1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε από την ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ Β’
2010/67/28-1-2010), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις].

27.

Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

28.

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.

29.

Τα άρθρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

30.

Το άρθρο 33 του Νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

31.

Το άρθρο 56 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

32.

Το άρθρο 235 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

33.

Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

34.

Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

35.

Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου –
∆υτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

36.

Τις διατάξεις του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».

37.

Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης –
καταπολέµηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών κι άλλες
διατάξεις».

38.

Την µε αριθµ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία διορίστηκε
Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του
Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).

39.

Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

40.

Τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθµ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονοµικών – Γεωργίας – ∆ηµόσιας Τάξης
«Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθµών».
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41.

Την µε αριθµ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Β΄) Κοινή Απόφαση των ΥΠ.ΟΙΚ. και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Ρύθµιση
του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης των εσόδων από
µισθώµατα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθµούς».

42.

Τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄) «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 παρ. 8γ.

43.

Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».

44.

Την υπ’ αριθµ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών –
Οικονοµικών «Άνοιγµα Λογαριασµού Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης».

45.

Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

46.

Την µε αριθµ. πρωτ. 182897/3-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΩΒΟΡ1Γ-ΖΞΗ) Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.

47.

Την Διακήρυξη 13/2019 (ΑΔΑ: ΩΑ26ΟΡ1Γ-1ΗΩ) – (ΑΔΑΜ:20PROC0061300093) και την εν τέλει άγονη
διαδικασία

48.

την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ πρ.49067/11-5-2020 (ΑΔΑ:ΡΡΟΣΟΡ1Γ-562) που έγινε με
την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 άρθρο 6
του Ν. 4412/2016

49.

την Κατευθυντήρια Οδηγία 24 (Απόφαση 01/15-04-2020 με αρ. πρ.2133 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων) – ΑΔΑ:ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7

50.

Την με αρ. 6601/13-12-2019 (ΑΔΑ:ΡΨΦΝΟΞΤΒ-ΛΟΧ) Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για το Αρνητικό Ποσοστό
Έκπτωσης

51.

Το με αρ πρ 47096/5-5-2020 αίτημα ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης καυσίμων κίνησης

52.

το με αρ. πρ. 48106/7-5-2020 αίτημα ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης καυσίμων θέρμανσης

53.

Την με αρ. πρ. 1148/8-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΧΒΙΟΡ1Γ-5ΛΒ)-(ΑΔΑΜ:20REQ006674567) Έγκριση Ανάληψη
πολυετούς υποχρέωσης για καύσιμα κίνησης

54.

την με αρ. πρ. 1148/8-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΕΟΟΡ1Γ-Ε45)-( (ΑΔΑΜ:20REQ006674595) Έγκριση Ανάληψη
πολυετούς υποχρέωσης για καύσιμα θέρμανσης

55.

Την με αρ. πρ. 1794/7-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΒ5ΖΟΡ1Γ-Ε2Α) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την δαπάνη
εκδόσεων και δημοσιεύσεων

56.

Την με αρ. πρωτ: 48103/7-5-2020 (AΔΑΜ:20REQ006672954) - (Α∆Α: ΨΘΞ2ΟΡ1Γ-ΜΗΡ) Απόφαση του
Συντονιστή της Απ.∆.Ηπ-∆.Μ. περί «Έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων
∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων,
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας καθώς
και των Συνοριακών Σταθµών χωρικής Αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής
Μακεδονίας.

57.

Αποφάσεις Ανάληψης
ΑΔΑ: 67ΤΦΟΡ1Γ-Γ4Ο – ΑΔΑΜ: 20REQ006943866
ΑΔΑ: 6Ψ02ΟΡ1Γ-ΡΓΑ - ΑΔΑΜ: 20REQ006943994
ΑΔΑ: ΨΗ52ΟΡ1Γ-ΩΓΓ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944610
ΑΔΑ: Ω6Ξ2ΟΡ1Γ-7ΒΟ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944090
ΑΔΑ: Ψ49ΘΟΡ1Γ-ΣΔΤ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943622
ΑΔΑ: ΩΑ01ΟΡ1Γ-7Β8 – ΑΔΑΜ: 20REQ006944019
ΑΔΑ: ΩΩΞΙΟΡ1Γ-ΞΛΩ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944386
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ΑΔΑ: Ω7ΧΗΟΡ1Γ-ΚΣ8 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943576
ΑΔΑ: 64ΤΞΟΡ1Γ-Μ5Ξ – ΑΔΑΜ: 20REQ006987733
ΑΔΑ: Ω8Α4ΟΡ1Γ-ΒΡΘ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943900
ΑΔΑ: ΩΥ5ΨΟΡ1Γ-6Δ6 – ΑΔΑΜ: 20REQ006944341
ΑΔΑ: ΨΠ5ΦΟΡ1Γ-7ΘΓ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943932
ΑΔΑ: ΨΑΞΠΟΡ1Γ-ΒΦΚ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944313
ΑΔΑ: ΩΒ5ΕΟΡ1Γ-ΗΜ2 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943699
ΑΔΑ: ΩΜ8ΔΟΡ1Γ-ΞΞΣ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943528
ΑΔΑ: 6ΛΚΟΟΡ1Γ-ΚΓΡ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944237
ΑΔΑ: ΩΙ0ΟΟΡ1Γ-ΡΨΜ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943745
ΑΔΑ: Ψ9Γ3ΟΡ1Γ-Ζ0Α – ΑΔΑΜ: 20REQ006944181
ΑΔΑ: ΩΣ9ΠΟΡ1Γ-ΝΞΗ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943485
ΑΔΑ: ΩΦΛΠΟΡ1Γ-ΑΗΖ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944581
ΑΔΑ: 60Θ1ΟΡ1Γ-ΥΞ4 – ΑΔΑΜ: 20REQ006968604
ΑΔΑ: 635ΤΟΡ1Γ-5ΩΑ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944553
ΑΔΑ: ΨΙ0ΧΟΡ1Γ-4ΔΥ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943799
ΑΔΑ: ΩΕΝΥΟΡ1Γ-Δ72 – ΑΔΑΜ: 20REQ006944501
ΑΔΑ: ΩΡ6ΗΟΡ1Γ-ΝΓ6 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943440
ΑΔΑ: ΨΩΤΔΟΡ1Γ-ΒΥΒ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944444
ΑΔΑ: 6ΟΥ6ΟΡ1Γ-ΥΕ0 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943656
ΑΔΑ: 6Α63ΟΡ1Γ-ΙΞΘ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944148
ΑΔΑ: 67Μ2ΟΡ1Γ-ΑΓ4 – ΑΔΑΜ: 20REQ007003657
ΑΔΑ: ΨΕ3ΩΟΡ1Γ-Ψ7Ρ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944431
ΑΔΑ: ΨΒΟΑΟΡ1Γ-Θ6Μ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944409
ΑΔΑ: ΩΡΔ8ΟΡ1Γ-Η1Ζ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943832

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές, για την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων [πετρελαίου
θέρµανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8) και βενζίνης
αµόλυβδης (CPV: 09132100- 4),συνολικής (εκτιµώµενης) ποσότητας 331.295,90 λίτρων,
συνολικού προϋπολογισµού τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και
δέκα λεπτών (314.037,10 €), προ Φ.Π.Α. ήτοι τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων
τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (389.405,98 €),
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες :
Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας, συνολικής
(εκτιµώµενης) ποσότητας 179.695,90 λίτρων, συνολικού προϋπολογισµού εκατόν ογδόντα
τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (184.032,90 €), προ Φ.Π.Α., ήτοι
διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (228.200,78 €),
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας.

Σελίδα 5

ΑΔΑ: 9ΩΒΦΟΡ1Γ-ΕΩ7

20PROC007040228 2020-07-16

[Φορέας 1903, Ε.Φ. 19031010000000, 19035010000000, 19039990100000, 19039990200000,
19039990300000, (ΑΛΕ) 2410301001,2410302001].
Των Συνοριακών Σταθµών χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου
∆υτικής Μακεδονίας συνολικής (εκτιµώµενης) ποσότητας 151.600 λίτρων, συνολικού
προϋπολογισµού εκατόν τριάντα χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (130.004,20 €), προ
Φ.Π.Α., εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (161.205,20 €),
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% , τα οποία θα διατεθούν από τα έσοδα της παρ. 3 του
άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’).
2. Ο συνολικός Προϋπολογισµός και οι (εκτιµώµενες) ποσότητες, όπως διαµορφώνονται ανά
τµήµα (Οµάδα Υπηρεσιών και κατηγορία καυσίµων), αναλύεται, ως εξής:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ

(ΕΥΡΩ προ

(ΕΥΡΩ µε

Φ.Π.Α)

Φ.Π.Α)

3.100

2.647,40

3.282,77

7.273,04

9.000,00

11.160,00

22.000

18.568,00

23.024,32

22.522,61

27.000,00

33.480,00

1.500

1.266,00

1.569,84

3.298,00

4.000,00

4.960,00

3.500

2.954,00

3.662,96

1.566,17

2.000,00

2.480,00

24.000

20.256,00

25.117,44

800

892,00

1.106,08

9.000

7.596,00

9.419,04

400

446,00

553,04

3.500

2.954,00

3.662,96

4.051,32

5.000,00

6.200,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α
ΟΜΑ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟ
Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΑ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
(σε λίτρα)

1

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2

ΚΙΝΗΣΗΣ

3

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4

ΚΙΝΗΣΗΣ

5

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

6

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-

7

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

∆.Μ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

8

ΚΙΝΗΣΗΣ

9

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

10

ΚΙΝΗΣΗΣ

11

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

12

ΚΙΝΗΣΗΣ

13

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

14

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ.
ΑΡΤΑΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ.
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Σ.Σ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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15

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

16

ΚΙΝΗΣΗΣ

17

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

18

ΚΙΝΗΣΗΣ

19

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

20

ΚΙΝΗΣΗΣ

21

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ (BΛΑΣΤΗ)

22

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ

23

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

24

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

25

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

26

ΚΙΝΗΣΗΣ

Σ.Σ.

27

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ

1.500

1.305,00

1.618,20

6.213,02

8.000,00

9.920,00

9.000

7.776,00

9.642,24

8.098,38

10.000,00

12.400,00

7.000

5.915,00

7.334,60

14.474,53

18.000,00

22.319,99

12.000

10.140,00

12.573,60

2.323,50

2.600,00

3.224,00

8.500

7.182,50

8.906,30

3.020,40

3.800,00

4.712,00

25.000

21.325,00

26.443,00

10.254,93

12.600,00

15.624,00

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

55.000

46.915,00

58.174,60

28

ΚΙΝΗΣΗΣ

1.200

1.359,60

1.685,90

29

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

60.000

51.180,00

63.463,20

30

ΚΙΝΗΣΗΣ

1.200

1.359,60

1.685,90

331.295,90

314.037,10

389.405,98

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Σ.Σ. ΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

3.
Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 µε
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από ελάχιστη
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην
Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων
27, 60 και 67 του ν. 4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37
και το άρθρο 15 της αριθµ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η
∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17/7/2020
ώρα : 15:00 µ.µ.

17/7/2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/7/2020 ώρα :
15:00 µ.µ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της αριθµ.
56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
4. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα
τµήµατα (ανά οµάδα υπηρεσιών και κατηγορία καυσίµων), όπως αναλύονται
στον ανωτέρω πίνακα της παρ. 2.
Αναλυτικά στοιχεία ανά τµήµα παρέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ του
Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης.
Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά το σύνολο των ανά κατηγορία καυσίµων (καύσιµα θέρμανσης –
καύσιµα κίνησης).
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τµήµατος ή και για µέρος
της προκηρυχθείσας ποσότητας Τµήµατος/Τµηµάτων θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι ποσότητες κατά κατηγορία/είδος καυσίµου, µπορεί να διαφοροποιούνται και θα
αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιµώµενης αξίας που δεν µπορεί να
µεταβληθεί.
5. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής ήτοι το µεγαλύτερο ποσοστό παρεχόµενης έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) για κάθε είδος καυσίµου.
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Για τα καύσιµα το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται επί της µέσης λιανικής τιµής κάθε
είδους καυσίµου (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, αµόλυβδης βενζίνης),
όπως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία Επισκόπησης Τιµών Καυσίµων από τo
αρμόδιο κατά τόπους Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας.
6. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό (παρ. 2.2.1. του Αναλυτικού Τεύχους της
προκήρυξης) 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
8. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς, για
εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόµενο απορρίπτεται.
9. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συµµετοχής για κάθε προσφορά ανά τµήµα στο
διαγωνισµό (Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -1), ποσού ίσου µε το 2% επί της
συνολικής εκτιµώµενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., [άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.
4412/2016].
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής που αντιστοιχεί ανά τµήµα
αναγράφεται στους πίνακες 1 & 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ).
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 (31/01/2021) , ήτοι μέχρι την 02/03/2021,
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.
10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
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τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της αριθµ.
56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
11. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (ήτοι
03/08/2020 ηµέρα Δευτέρα) 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 (Σύµφωνα µε τις παρ.3.1.1.-3.1.2 του
Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης).
12. Η παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης θα γίνει σύµφωνα µε την παρ.
2.1.3 του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης.
13. Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν ξεκινούν από την υπογραφή τους
και η διάρκειά τους θα είναι έως τις 31/3/2021 στο μέτρο που δεν θα υπάρξει
κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται
στη διακήρυξη και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της
συνολικής προεκτιμώµενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.
[Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δεκατεσσάρων
χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (314.037,10 €), χωρίς Φ.Π.Α. 24%
[προϋπολογισµός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ τριακοσίων ογδόντα εννέα
χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (389.405,98 €), ΦΠΑ:
75.368,88€].
14. Η δημοσίευση της διακήρυξης θα γίνει σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 1.6
του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης ως εξής :
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 13/07/2020 ημέρα Δευτέρα
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση στον
ελληνικό τύπο: 17/07/2020 ηµέρα Παρασκευή
15. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα
διακήρυξη και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της,
θα εφαρμόζονται οι κείμενες περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις.
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16. Λοιπές πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονοµικού - Τµήµα
Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού & Κ.Ο. (Βορείου Ηπείρου 20 – Ιωάννινα) –
Τηλέφωνα : 2651360319 (Ιωάννης Ντόντης), 2651360339 (Αντώνης Μαυράκος).
17. Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγµα σύµβασης
αναπόσπαστα της παρούσας.

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Συνηµµένα:
Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Άρτας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας
2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας
3. ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΤΕΛΩΝΕΙΑ)
Κακαβιάς, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Γραφείο Συντονιστή
Γραφεία Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων ΑΠ.∆.ΗΠ.-∆.Μ.
Τµήµατα ∆ιοικητικού Οικονοµικού
(Άρτας, Πρέβεζας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας)
Μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των ∆ιαγωνισµών
Τµήµα Προµηθειών ∆.Υ & Κ.Ο.
Τµήµα Συνοριακών Σταθµών
Χρ. Αρχείο

.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2020
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτός Ηλεκτρονικός άνω των ορίων Δημόσιος
Μειοδοτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη
προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των
Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ.Δ.Μ.
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Συνοπτικά στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV

Ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών υγρών
καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής
Μακεδονίας καθώς και των Συνοριακών Σταθµών
χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ 09135100-5
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ / 09134100-8
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ/ 09132100-4

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός άνω των ορίων
Μειοδοτικός

Δημόσιος

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία
του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ)

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
17/7/2020 (ημέρα Παρασκευή)
Ώρα : 15:00 μ.μ.
28/7/2020 (ημέρα Τρίτη)
Ώρα : 15:00 μ.μ.
03/08/2020 (ημέρα Δευτέρα)
Ώρα : 11:00 π.μ.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ήτοι το
μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) για κάθε είδος καυσίμου.
Για τα καύσιμα το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται επί της
μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου
θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης),
όπως προκύπτει από τα Δελτία Επισκόπησης Τιμών
Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
όπως αυτή εξειδικεύεται στα Εβδομαδιαία Δελτία τιμών
των κατά τόπους αρμοδίων τμημάτων Εμπορίου της
Περιφέρειας.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων τριάντα επτά
ευρώ και δέκα λεπτών (314.037,10 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24%
[προϋπολογισµός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε
ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (389.405,98 €), ΦΠΑ:
75.368,88€].
Η εκτιμώμενη αξία αναλύεται στον Πίνακα 1 του
Παραρτήματος Ι του Αναλυτικού Τεύχους της
Διακήρυξης.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τον
τακτικό προϋπολογισµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας.
[Φορέας 1903,
Ε.Φ. 19031010000000,19035010000000,19039990100000,
19039990200000, 19039990300000,
(ΑΛΕ) 2410301001, 2410302001].
Για τους Συνοριακούς Σταθμούς από τα έσοδα της παρ. 3
του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπως ισχύει.
331.295,90 Λίτρα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Η ποσότητα ανά τμήμα προσφοράς και κατηγορία/ είδος
καυσίμου αναλύεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ
του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Υπηρεσίες ΑΠ. Δ.ΗΠ-Δ.Μ., όπου εδρεύουν.
Συνοριακοί Σταθμοί χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ.
Σύμφωνα με την παρ. 6.1 του Α.Τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
[Σύμφωνα με το άρθρο 72
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε προσφορά ανά
τμήμα στο διαγωνισμό (Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -1),
ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας
εκτός Φ.Π.Α. [άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016].
Ως εκτιμώμενη αξία νοείται το ποσό που αναλογεί στο
τμήμα για το οποίο γίνεται η προσφορά.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. Ως αξία της σύμβασης νοείται το ποσό που
αναλογεί στο τμήμα, για το οποίο γίνεται η προσφορά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν ξεκινούν από
την υπογραφή τους και η διάρκειά τους θα είναι έως τις
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31/3/2021.

Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου (παρ. 6 του άρθρου 6
του Ν. 4412/2016).
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ
Προδικαστικών Προσφυγών.

της

Αρχής

Εξέτασης

Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 4610/2019.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1% επί της καθαρής
συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013.

13/7/2020 (ημέρα Δευτέρα)
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση
στον Ελληνικό Τύπο
Ανάρτηση στη Διαύγεια
Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ
Ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ

17/7/2020 (ημέρα Παρασκευή)
16/7/2020 (ημέρα Πέμπτη)
16/7/2020 (ημέρα Πέμπτη)
17/7/2020 (ημέρα Παρασκευή)

www.promitheus.gov.gr
Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της
ΑΠ.Δ.ΗΠ.Δ.Μ.

17/7/2020 (ημέρα Παρασκευή)

www.apdhp-dm.gov.gr

Σελίδα 17

ΑΔΑ: 9ΩΒΦΟΡ1Γ-ΕΩ7

20PROC007040228 2020-07-16
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ –
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Βορείου Ηπείρου 20

Πόλη

Ιωάννινα

Ταχυδρομικός Κωδικός

454 45

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL543

Τηλέφωνο

2651360319, 2651360339

Φαξ

2651360341

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ntontis@apdhp-dm.gov.gr,
antonismav@apdhp-dm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ιωάννης Ντόντης, Αντώνης Μαυράκος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.apdhp-dm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον
Υποτομέα Κεντρική Κυβέρνηση και ειδικότερα περιλαμβάνεται στην Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή
Κράτος.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του φορέα : www.apdhp-dm.gov.gr
β)

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

δ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή και www.apdhp-dm.gov.gr
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr

ε)
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης:
1. Την μη προμήθεια καυσίμων, λόγω μη αποδεκτών προσφορών σε ανοικτή διαδικασία με την
Διακήρυξη 13/2019 (ΑΔΑ: ΩΑ26ΟΡ1Γ-1ΗΩ) – (ΑΔΑΜ:20PROC0061300093) και την εν τέλει άγονη
διαδικασία.
2. Την λήξη των ήδη υπογεγραμμένων και εν ισχύ συμβάσεων στις 31/8/2020, οι οποίες ανατέθηκαν
με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10
άρθρο 6 του Ν. 4412/2016
3. Την αβεβαιότητα, όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας, η οποία επηρεάζει τη διενέργεια των
διαδικασιών προμηθειών. Η χρήση «επισπευσμένης» ανοικτής διαδικασίας συνάδει με τις
θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας και διασφαλίζει την ανάπτυξη
επαρκούς ανταγωνισμού ακόμη και σε επείγουσες καταστάσεις, όπως είναι πολλές από εκείνες
που καλούνται να διαχειριστούν οι αναθέτουσες αρχές, στο πλαίσιο της παρούσας υγειονομικής
κρίσης.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Αναθέτουσα Αρχή ως εξής :
Για τις υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. από τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας οικονομικών ετών 2020 και 2021 [Φορέας 1903, Ε.Φ. 19031010000000,
19035010000000, 19039990100000, 19039990200000, 19039990300000, Κωδικός Αριθµός Εξόδου
(ΑΛΕ) 2410301001, 2410302001].
Για τους Συνοριακούς Σταθμούς από τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’),
όπως ισχύει.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων [πετρελαίου
θέρμανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8), βενζίνης αμόλυβδης (CPV:
09132100-4)], συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 331.295,90 λίτρων, για τις ανάγκες :
•
Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας,
συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 179.695,90 λίτρων.
•
Των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 151.600 λίτρων.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): Κύριο αντικείμενο 09100000 Πρόσθετα αντικείμενα 09130000, 09135100,
09134100, 09132100.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τριάντα (30) τμήματα ανά ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία
καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης – καύσιμα κίνησης)
Ο συνολικός Προϋπολογισμός και οι (εκτιμώμενες) ποσότητες, όπως διαμορφώνονται ανά τμήμα
(Ομάδα Υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων), αναλύεται, ως εξής:
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ

(ΕΥΡΩ προ

(ΕΥΡΩ µε

Φ.Π.Α)

Φ.Π.Α)

3.100

2.647,40

3.282,77

7.273.04

9.000,00

11.160,00

22.000

18.568,00

23.024,32

22.522,61

27.000,00

33.480,00

1.500

1.266,00

1.569,84

3.298,00

4.000,00

4.960,00

3.500

2.954,00

3.662,96

1.566,17

2.000,00

2.480,00

24.000

20.256,00

25.117,44

800

892,00

1.106,08

9.000

7.596,00

9.419,04

400

446,00

553,04

3.500

2.954,00

3.662,96

4.051,32

5.000,00

6.200,00

1.500

1.305,00

1.618,20

6.213,02

8.000,00

9.920,00

9.000

7.776,00

9.642,24

8.098,38

10.000,00

12.400,00

7.000

5.915,00

7.334,60

14.474,53

18.000,00

22.319,99

12.000

10.140,00

12.573,60

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΜΑ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
(σε λίτρα)

1

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2

ΚΙΝΗΣΗΣ

3

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4

ΚΙΝΗΣΗΣ

5

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

6

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-

7

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

∆.Μ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

8

ΚΙΝΗΣΗΣ

9

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

10

ΚΙΝΗΣΗΣ

11

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

12

ΚΙΝΗΣΗΣ

13

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

14

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

15

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

16

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

17

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

18

ΚΙΝΗΣΗΣ

19

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΚΟΖΑΝΗΣ

20

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ

21

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ.
ΑΡΤΑΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ.
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Σ.Σ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

22

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ

23

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

24

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

25

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

26

ΚΙΝΗΣΗΣ

Σ.Σ.

27

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ (BΛΑΣΤΗ)

2.323,50

2.600,00

3.224,00

8.500

7.182,50

8.906,30

3.020,40

3.800,00

4.712,00

25.000

21.325,00

26.443,00

10.254,93

12.600,00

15.624,00

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

55.000

46.915,00

58.174,60

28

ΚΙΝΗΣΗΣ

1.200

1.359,60

1.685,90

29

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

60.000

51.180,00

63.463,20

30

ΚΙΝΗΣΗΣ

1.200

1.359,60

1.685,90

331.295,90

314.037,10

389.405,98

Σ.Σ. ΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά ομάδα
υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων), όπως αναλύονται στον ανωτέρω πίνακα.
Αναλυτικά στοιχεία ανά τμήμα παρέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ της παρούσας
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων
τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (314.037,10 €), προ Φ.Π.Α. ήτοι τριακοσίων ογδόντα εννέα
χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (389.405,98 €), συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%. για τις ανάγκες :
Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού
προϋπολογισμού συνολικής (εκτιµώµενης) ποσότητας 179.695,90 λίτρων, συνολικού
προϋπολογισµού εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα
λεπτών (184.032,90 €), προ Φ.Π.Α., ήτοι διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ
και εβδομήντα οκτώ λεπτών (228.200,78 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%].
Των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας συνολικής (εκτιµώµενης) ποσότητας 151.600 λίτρων, συνολικού
προϋπολογισµού εκατόν τριάντα χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (130.004,20
€), προ Φ.Π.Α., εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών
(161.205,20 €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν ξεκινούν από την υπογραφή τους και η διάρκειά τους θα
είναι έως τις 31/3/2021 στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος
ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση
της συνολικής προεκτιμούμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για κάθε είδος
καυσίμου.
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Για τα καύσιμα το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται επί της μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου
(πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), όπως καταγράφεται στα Δελτία
Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και όπως αυτή εξειδικεύεται στα Εβδομαδιαία Δελτία τιμών των
κατά τόπους αρμοδίων τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,3
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,


Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.)».



Την με αριθμ. 10/11-10-2017 (ΦΕΚ 3748/Β΄/24-10-2017) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης περί «καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου».

1

2
3

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Τις διατάξεις του N.4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού
διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.



Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».



Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».



Τις διατάξεις του Ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.



Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α΄) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα». Tις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ
95/Α/2005).



Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων
και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».



Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Περί παρακράτησης φόρου
εισοδήµατος», όπως ισχύει µε το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία εισοδήµατος,
επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις».



Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».



Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016)
Διατάκτες».



Τις διατάξεις του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.



Tην με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
««Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».



Την με αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».



Την υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου,
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016».



Την με αριθμ. Α2- 718/28-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».
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Την με αριθμ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».



Τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με τις
προδιαγραφές των υγρών καυσίμων (θέρμανσης – κίνησης) [Σχετικές οι με αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ
1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε από την ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ Β’
2010/67/28-1-2010), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις].



Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
 Τα άρθρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).
 Το άρθρο 33 του Νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).
 Το άρθρο 56 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).
 Το άρθρο 235 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).


Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».



Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».



Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Τις διατάξεις του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».



Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης –
καταπολέµηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών κι άλλες
διατάξεις».



Την µε αριθµ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία διορίστηκε
Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος
του Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).



Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».



Τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομικών – Γεωργίας – Δημόσιας Τάξης
«Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών».



Την με αριθμ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Β΄) Κοινή Απόφαση των ΥΠ.ΟΙΚ. και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
«Ρύθμιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των εσόδων
από μισθώματα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθμούς».
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Τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 παρ. 8γ.



Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».



Την υπ’ αριθμ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών –
Οικονομικών «Άνοιγμα Λογαριασμού Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης».



Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».



Την µε αριθµ. πρωτ. 182897/3-12-2019. (ΑΔΑ : ΩΖΩΒΟΡ1Γ-ΖΞΗ) Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.



Την Διακήρυξη 13/2019 (ΑΔΑ: ΩΑ26ΟΡ1Γ-1ΗΩ) – (ΑΔΑΜ:20PROC0061300093) και την εν τέλει
άγονη διαδικασία



την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ πρ.49067/11-5-2020 (ΑΔΑ:ΡΡΟΣΟΡ1Γ-562) που
έγινε με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.
10 άρθρο 6 του Ν. 4412/2016



την Κατευθυντήρια Οδηγία 24 (Απόφαση 01/15-04-2020 με αρ. πρ.2133 της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) – ΑΔΑ:ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7



Την με αρ. 6601/13-12-2019 (ΑΔΑ:ΡΨΦΝΟΞΤΒ-ΛΟΧ) Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για το Αρνητικό Ποσοστό
Έκπτωσης



Το με αρ. πρ. 47096/5-5-2020 αίτημα ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης καυσίμων κίνησης



το με αρ. πρ. 48106/7-5-2020 αίτημα ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης καυσίμων θέρμανσης



Την με αρ. πρ. 1148/8-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΧΒΙΟΡ1Γ-5ΛΒ)-(ΑΔΑΜ:20REQ006674567) Έγκριση Ανάληψη
πολυετούς υποχρέωσης για καύσιμα κίνησης



την με αρ. πρ. 1148/8-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΕΟΟΡ1Γ-Ε45)-( (ΑΔΑΜ:20REQ006674595) Έγκριση Ανάληψη
πολυετούς υποχρέωσης για καύσιμα θέρμανσης



Την με αρ. πρ. 1794/7-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΒ5ΖΟΡ1Γ-Ε2Α) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την
δαπάνη εκδόσεων και δημοσιεύσεων

 Την με αρ. πρωτ: 48103/7-5-2020 (AΔΑΜ:20REQ006672954) - (Α∆Α: ΨΘΞ2ΟΡ1Γ-ΜΗΡ) Απόφαση του
Συντονιστή της Απ.∆.Ηπ-∆.Μ. περί «Έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων
∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών υγρών
καυσίµων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής
Μακεδονίας καθώς και των Συνοριακών Σταθµών χωρικής Αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.


Τις Αποφάσεις Ανάληψης


ΑΔΑ: 67ΤΦΟΡ1Γ-Γ4Ο – ΑΔΑΜ: 20REQ006943866



ΑΔΑ: 6Ψ02ΟΡ1Γ-ΡΓΑ - ΑΔΑΜ: 20REQ006943994



ΑΔΑ: ΨΗ52ΟΡ1Γ-ΩΓΓ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944610



ΑΔΑ: Ω6Ξ2ΟΡ1Γ-7ΒΟ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944090



ΑΔΑ: Ψ49ΘΟΡ1Γ-ΣΔΤ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943622
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ΑΔΑ: ΩΑ01ΟΡ1Γ-7Β8 – ΑΔΑΜ: 20REQ006944019



ΑΔΑ: ΩΩΞΙΟΡ1Γ-ΞΛΩ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944386



ΑΔΑ: Ω7ΧΗΟΡ1Γ-ΚΣ8 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943576



ΑΔΑ: Ω8Α4ΟΡ1Γ-ΒΡΘ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943900



ΑΔΑ: ΩΥ5ΨΟΡ1Γ-6Δ6 – ΑΔΑΜ: 20REQ006944341



ΑΔΑ: ΨΠ5ΦΟΡ1Γ-7ΘΓ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943932



ΑΔΑ: ΨΑΞΠΟΡ1Γ-ΒΦΚ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944313



ΑΔΑ: ΩΒ5ΕΟΡ1Γ-ΗΜ2 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943699



ΑΔΑ: ΩΜ8ΔΟΡ1Γ-ΞΞΣ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943528



ΑΔΑ: 6ΛΚΟΟΡ1Γ-ΚΓΡ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944237



ΑΔΑ: ΩΙ0ΟΟΡ1Γ-ΡΨΜ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943745



ΑΔΑ: Ψ9Γ3ΟΡ1Γ-Ζ0Α – ΑΔΑΜ: 20REQ006944181



ΑΔΑ: ΩΣ9ΠΟΡ1Γ-ΝΞΗ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943485



ΑΔΑ: ΩΦΛΠΟΡ1Γ-ΑΗΖ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944581



ΑΔΑ: 60Θ1ΟΡ1Γ-ΥΞ4 – ΑΔΑΜ: 20REQ006968604



ΑΔΑ: 635ΤΟΡ1Γ-5ΩΑ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944553



ΑΔΑ: ΨΙ0ΧΟΡ1Γ-4ΔΥ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943799



ΑΔΑ: ΩΕΝΥΟΡ1Γ-Δ72 – ΑΔΑΜ: 20REQ006944501



ΑΔΑ: ΩΡ6ΗΟΡ1Γ-ΝΓ6 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943440



ΑΔΑ: ΨΩΤΔΟΡ1Γ-ΒΥΒ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944444



ΑΔΑ: 6ΟΥ6ΟΡ1Γ-ΥΕ0 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943656



ΑΔΑ: 6Α63ΟΡ1Γ-ΙΞΘ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944148



ΑΔΑ: 67Μ2ΟΡ1Γ-ΑΓ4 – ΑΔΑΜ: 20REQ007003657



ΑΔΑ: ΨΕ3ΩΟΡ1Γ-Ψ7Ρ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944431



ΑΔΑ: ΨΒΟΑΟΡ1Γ-Θ6Μ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944409



ΑΔΑ: ΩΡΔ8ΟΡ1Γ-Η1Ζ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943832



ΑΔΑ: 64ΤΞΟΡ1Γ-Μ5Ξ – ΑΔΑΜ: 20REQ006987733

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/7/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:004
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 17/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
4

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου
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1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/7/2020
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 94147
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο:
17/7/2020 (ημέρα Παρασκευή) ως εξής :
τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3548/2007 :
σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα/Νομό, όπου εδρεύουν οι
Υπηρεσίες των φορέων που αφορά ο παρών διαγωνισμός καθώς και σε μία (1) εβδομαδιαία
εφημερίδα Περιφερειακής Ενότητας/Νομού Ιωαννίνων
Συγκεκριμένα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες :
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:
-

«ΜΑΧΗΤΗΣ» (Άρτα)

-

«ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ»(Ιωάννινα)

-

«ΠΡΕΒΕΖΑ» (Πρέβεζα)

-

«ΧΡΟΝΟΣ» (Κοζάνη)

-

«ΜΑΧΗΤΗΣ» (Γρεβενά)

-

«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (Καστοριά)

-

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» (Φλώρινα)

Εβδομαδιαία Εφημερίδα
-

«Η ΕΡΕΥΝΑ» (Ιωάννινα)

Η 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.apdhp-dm.gov.gr στην διαδρομή: Αρχική ►ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις, στις 17/7/2020 (ημέρα Παρασκευή)
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:
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τον ανάδοχο ή και τους αναδόχους (σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός Αναδόχου),
αναλογικά και με βάση τον προϋπολογισμό των επιμέρους προμηθειών ανά Περιφερειακή
Ενότητα/Νομό, που θα τους ανατεθούν, για τις νομαρχιακές εφημερίδες, (κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν.3801/2007).
Επισημαίνεται ότι οι αναδειχθέντες ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή τα
νόμιμα παραστατικά (εξόφληση τιμολογίων) κατά την υπογραφή της σύμβασης ή το αργότερο με την
κατάθεση του πρώτου τιμολογίου.
Δ. Επίσης θα αναρτηθεί (με αποδεικτικό ανάρτησης) σε ειδικούς χώρους της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας:
Στο Διοικητήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα Ιωάννινα - Βορείου Ηπείρου 20 – Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
Στα Γραφεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Κοζάνη - ΖΕΠ (Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας) Τ.Κ. 50100
Κοζάνη,
Στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ανά Περιφερειακή
Ενότητα/Νομό),
Στους Συνοριακούς Σταθμούς Κακαβιάς, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους5
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.

5

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης6 είναι τα ακόλουθα:

•

η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

η παρούσα Διακήρυξη με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Πίνακες διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-EEEΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII– Σχέδιο Σύμβασης

•

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

•

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

•

το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

6

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

Σελίδα 29

ΑΔΑ: 9ΩΒΦΟΡ1Γ-ΕΩ7

20PROC007040228 2020-07-16

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)7. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 8.
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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.9
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

7

8
9

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα10.
2.1.5 Εγγυήσεις11
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 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.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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών12, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών]
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

10
11
12

Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.13
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή14 για την υποβολή προσφοράς15.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.16
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής17
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε
προσφορά ανά τμήμα στο διαγωνισμό (Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -1), ποσού ίσου με το 2% επί
της συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., [άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016]. Ως εκτιμώμενη
αξία νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα για το οποίο γίνεται η προσφορά. Τα ποσά των
εγγυητικών επιστολών ανά τμήμα προσφοράς έχουν ως εξής :

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΜΑ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
(σε λίτρα)

1

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2

ΚΙΝΗΣΗΣ

3

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
(ΕΥΡΩ προ
Φ.Π.Α)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2 % επί
της προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)
(ανά τμήμα
προσφοράς)

3.100

2.647,40

52,95

7.273.04

9.000,00

180,00

22.000

18.568,00

371,36

22.522,61

27.000,00

540,00

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ.
ΑΡΤΑΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13

14
15

16
17

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
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5

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

6

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-

7

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

∆.Μ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

8

ΚΙΝΗΣΗΣ

9

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

10

ΚΙΝΗΣΗΣ

11

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

12

ΚΙΝΗΣΗΣ

13

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

14

ΚΙΝΗΣΗΣ

15

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

16

ΚΙΝΗΣΗΣ

17

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

18

ΚΙΝΗΣΗΣ

19

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

20

ΚΙΝΗΣΗΣ

21

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ (BΛΑΣΤΗ)

22

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ

23

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

24

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

25

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

26

ΚΙΝΗΣΗΣ

Σ.Σ.

27

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ.
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

1.500

1.266,00

25,32

3.298,00

4.000,00

80,00

3.500

2.954,00

59,08

1.566,17

2.000,00

40,00

24.000

20.256,00

405,12

800

892,00

17,84

9.000

7.596,00

151,92

400

446,00

8,92

3.500

2.954,00

59,08

4.051,32

5.000,00

100,00

1.500

1.305,00

26,10

6.213,02

8.000,00

160,00

9.000

7.776,00

155,52

8.098,38

10.000,00

200,00

7.000

5.915,00

118,30

14.474,53

18.000,00

360,00

12.000

10.140,00

202,80

2.323,50

2.600,00

52,00

8.500

7.182,50

143,65

3.020,40

3.800,00

76,00

25.000

21.325,00

426,50

10.254,93

12.600,00

252,00

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

55.000

46.915,00

938,30

28

ΚΙΝΗΣΗΣ

1.200

1.359,60

27,19

29

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

60.000

51.180,00

1.023,60

30

ΚΙΝΗΣΗΣ

1.200

1.359,60

27,19

331.295,90

314.037,10

6.280,74

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Σ.Σ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Σ.Σ. ΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που αντιστοιχεί ανά τμήμα αναγράφεται στον
πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ).
Σε περίπτωση προσφοράς για περισσότερα από ένα τμήμα, το ποσό των εγγυητικών επιστολών που
αντιστοιχούν σε αυτές, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία συνολική, είτε με ξεχωριστές εγγυητικές
επιστολές για κάθε τμήμα.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 02/03/2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού18
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη19 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),

18
19

Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου20.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση. 21
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή 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 εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
20

21

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους22.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 23

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται24 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201625,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας26,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

22

23
24

25

26

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(ε) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(στ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 27
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Ο Οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)28 και 2.2.3.4 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 29.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. 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.

27
28
29

Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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Κριτήρια Επιλογής30

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας31
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο..
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Παράρτημα IΙΙ, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ32 καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 133
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
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα34 ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των

30

31
32

33

34

Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
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φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.35
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.36
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5.2

Αποδεικτικά μέσα37

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201638.
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 ισχύουν39.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών40. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά41:

35
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Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί
να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.242 και 2.2.3.443 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον
προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
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4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
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κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του44 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού45
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.46
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

44

45
46

Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση.
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Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 47. Στις
λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους48 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.

47

48

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Σημείωση: Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση
δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36
παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να
ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης49
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ήτοι
το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για κάθε είδος καυσίμου.
Για τα καύσιμα το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται επί της μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου
(πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), όπως προκύπτει από τα Δελτία
Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και όπως αυτή εξειδικεύεται στα Εβδομαδιαία Δελτία τιμών των
κατά τόπους αρμοδίων τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις κατωτέρω απαιτήσεις :
49

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
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1. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά ομάδα
υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων). Αναλυτικά στοιχεία ανά τμήμα παρέχονται στον
ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόμενες
προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά το σύνολο των ανά κατηγορία καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης – καύσιμα
κίνησης).
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος ή και για μέρος της
προκηρυχθείσας ποσότητας Τμήματος / Τμημάτων θα απορρίπτεται.
Οι ποσότητες κατά κατηγορία/είδος καυσίμου, μπορεί να διαφοροποιούνται και θα αποτελούν
συνάρτηση της συνολικής προεκτιμούμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.
2.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

3.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
4.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής,, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για κάθε
είδος καυσίμου.
Για τα καύσιμα το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται επί της μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους
καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), όπως προκύπτει
από τα Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και όπως αυτή εξειδικεύεται στα
Εβδομαδιαία Δελτία τιμών των κατά τόπους αρμοδίων τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας.
5.
Οι προσφερόμενες τιμές [ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)] είναι σταθερές καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
6.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ
ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή.
7.
Ισχύς προσφορών : Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016). Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (σύμφωνα με την παρ. 2.4.5 της
παρούσας).
8.
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε
αυτόν, καθώς και η σύμβαση ή οι συμβάσεις που θα προκύψουν, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα (σύμφωνα με την παρ. 2.1.4 της παρούσας).
9.
Η μη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του
προμηθευτή από το διαγωνισμό.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από ελάχιστη προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27, 60 και 67 του ν.
4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, 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 το άρθρο 15 της αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’)
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17/7/2020
ώρα : 15:00 μ.μ.

17/7/2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/7/2020
ώρα: 15:00 μ.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
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προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. 50
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της51.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα52, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης
50
51
52

Πρβλ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας53.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν54: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III).
Σε περίπτωση που επιλεχθεί ο μορφότυπος .pdf η συμπλήρωση μπορεί να γίνει χειρόγραφα, πλην όμως,
δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός, η υπογραφή στο ΕΕΕΣ από τον προσφέροντα θα
πρέπει να είναι ψηφιακή.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Τεχνικές Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV :
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας, με την οποία θα βεβαιώνεται :
1. Η ποιότητα των καυσίμων : Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου
Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).
2. Η τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
3. Η επάρκεια των καυσίμων.
53

54

Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
όπως ορίζεται κατωτέρω:
Α. Τιμές
Για τα καύσιμα οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης,
πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), όπως προκύπτει από τα Δελτία Επισκόπησης Τιμών
Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και όπως αυτή εξειδικεύεται στα Εβδομαδιαία Δελτία τιμών των κατά τόπους
αρμοδίων τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας
Ως τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών θα ληφθούν οι
παρακάτω τιμές (προ Φ.Π.Α) του Εβδομαδιαίου Δελτίου της 18/10/2019 του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων, (οι οποίες ελήφθησαν υπόψη
για τον υπολογισμό των ποσοτήτων –
προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης) :

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

Π.Ε./ΝΟΜΟΣ
με
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

ΑΡΤΑΣ

1,059

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

με

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
95 οκτ.
με

Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

0,854

1,383

1,115

1,583

1,277

1,113

0,898

1,426

1,150

1,632

1,316

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1,047

0,844

1,383

1,115

1,584

1,277

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1,047

0,844

1,387

1,119

1,604

1,294

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1,079

0,870

1,409

1,136

1,621

1,307

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1,071

0,864

1,405

1,133

1,602

1,292

ΚΟΖΑΝΗΣ

1,048

0,845

1,387

1,119

1,578

1,273

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1,058

0,853

1,405

1,133

1,590

1,282

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή
αναφοράς (προ Φ.Π.Α.) που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, για
το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης θα πρέπει το ποσοστό να απεικονίζεται σαφώς στην οικονομική
προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V. Στο ΕΣΗΔΗΣ σε περίπτωση αρνητικής
έκπτωσης θα συμπληρώνεται ως τιμή προσφοράς λίτρου η τιμή αναφοράς, δεδομένου ότι δεν μπορεί να
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ξεπεραστεί το ποσό της αντίστοιχης ανάληψης υποχρέωσης, ενώ το ποσοστό της αρνητικής έκπτωσης θα
αναγράφεται στην οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V.
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ζητείται από τη
διακήρυξη) 2% για το Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στα Ιωάννινα. Στην ειδική
ηλεκτρονική πλατφόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή
προσφοράς : 0,844 - (0,844 Χ 0,02) = 0,827
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έμμεσα στις ειδικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ-V, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται ότι στην Οικονομική
προσφορά θα προσδιορίζονται:

1. Η Ομάδα Υπηρεσιών για την οποία γίνεται η προσφορά.
2. Η κατηγορία καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης – καύσιμα κίνησης), για το οποίο γίνεται η
προσφορά
3. Το ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία/είδος καυσίμου
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης [παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν.
4412/2016].
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών55
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

55

Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών56
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,(άρθρα 92 έως
97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16).
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

56

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών57
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Προσφορά» την 03/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.

Συμμετοχής-Τεχνική

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.


Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου58.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
57

58

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να
έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή59 προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές60.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων61 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων .
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου62 - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 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, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς
59
60
61

62

μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ.
εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές63
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.64
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά65 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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
Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του66.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά67, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
63

Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.

64

Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του
ν. 4605/2019.

65

Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο
της
παραγράφου
4
του
άρθρου
372
του
ν.
4412/2016.
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 68. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες69 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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής70 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

67

Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.

68

Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
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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 παράλειψης71.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά72 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών73
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 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση 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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.74
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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
• 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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
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.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας75
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
71
72

73

74
75

Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί
από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.

Σελίδα 55

ΑΔΑ: 9ΩΒΦΟΡ1Γ-ΕΩ7

20PROC007040228 2020-07-16

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής76
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ77.
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.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου78. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες
με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής79. 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 διαφορετικά80.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

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.

76
77

78
79

80

Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης*, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
* Ως αξία της σύμβασης νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα για το οποίο γίνεται η προσφορά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –2 της
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

4.4

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης81

4.4.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

81

βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1.ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η πληρωμή της
αξίας της ποσότητας των υγρών καυσίμων στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική,
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε
υπηρεσίας, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια και με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων
πληρωμής.
Η εξόφληση των τιμολόγιων θα γίνεται μέσω του οικείου Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι :
Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία) με μέριμνα του
προμηθευτή,
Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης
Ειδικότερα για τους Συνοριακούς Σταθμούς η πληρωμή της αξίας της ποσότητας των υγρών καυσίμων
στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
παραδοθέντων καυσίμων από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Συνοριακού Σταθμού, μέσω του
Τμήματος Συνοριακών Σταθμών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με την προσκόμιση σε αυτό των ανωτέρω απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 16757/28-7-2003 (ΦΕΚ 1132/Β/2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών για
τη «ρύθμιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των
εσόδων από μισθώματα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθμούς».
Η δαπάνη βαρύνει κατά περίπτωση :
Τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
σύμφωνα με τις Αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Τµήµατος Οικονοµικής
∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ., συνολικού ποσού 228.200,78 €, που θα
διατεθούν
από
τον
τακτικό
προϋπολογισµό
του
φορέα
1903,
Ε.Φ.
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19031010000000,19035010000000,19039990100000,
2410301001, 2410302001, µε τα παρακάτω στοιχεία:

19039990200000,

19039990300000,

-

Αριθµ. πρωτ. 1148/08-05-2020 – ΑΔΑ : ΨΧΒΙΟΡ1Γ - 5ΛΒ – ΑΔΑΜ: 19REQ006674567

-

Αριθµ. πρωτ. 1148/08-05-2020 – ΑΔΑ : ΨΕΕΟΟΡ1Γ - Ε45 – ΑΔΑΜ: 19REQ006674595
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(ΑΛΕ)

ΑΔΑ: 67ΤΦΟΡ1Γ-Γ4Ο – ΑΔΑΜ: 20REQ006943866
ΑΔΑ: 6Ψ02ΟΡ1Γ-ΡΓΑ - ΑΔΑΜ: 20REQ006943994
ΑΔΑ: ΨΗ52ΟΡ1Γ-ΩΓΓ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944610
ΑΔΑ: Ω6Ξ2ΟΡ1Γ-7ΒΟ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944090
ΑΔΑ: Ψ49ΘΟΡ1Γ-ΣΔΤ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943622
ΑΔΑ: ΩΑ01ΟΡ1Γ-7Β8 – ΑΔΑΜ: 20REQ006944019
ΑΔΑ: ΩΩΞΙΟΡ1Γ-ΞΛΩ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944386
ΑΔΑ: Ω7ΧΗΟΡ1Γ-ΚΣ8 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943576
ΑΔΑ: Ω8Α4ΟΡ1Γ-ΒΡΘ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943900
ΑΔΑ: ΩΥ5ΨΟΡ1Γ-6Δ6 – ΑΔΑΜ: 20REQ006944341
ΑΔΑ: ΨΠ5ΦΟΡ1Γ-7ΘΓ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943932
ΑΔΑ: ΨΑΞΠΟΡ1Γ-ΒΦΚ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944313
ΑΔΑ: ΩΒ5ΕΟΡ1Γ-ΗΜ2 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943699
ΑΔΑ: ΩΜ8ΔΟΡ1Γ-ΞΞΣ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943528
ΑΔΑ: 6ΛΚΟΟΡ1Γ-ΚΓΡ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944237
ΑΔΑ: ΩΙ0ΟΟΡ1Γ-ΡΨΜ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943745
ΑΔΑ: Ψ9Γ3ΟΡ1Γ-Ζ0Α – ΑΔΑΜ: 20REQ006944181
ΑΔΑ: ΩΣ9ΠΟΡ1Γ-ΝΞΗ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943485
ΑΔΑ: ΩΦΛΠΟΡ1Γ-ΑΗΖ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944581
ΑΔΑ: 60Θ1ΟΡ1Γ-ΥΞ4 – ΑΔΑΜ: 20REQ006968604
ΑΔΑ: 635ΤΟΡ1Γ-5ΩΑ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944553
ΑΔΑ: ΨΙ0ΧΟΡ1Γ-4ΔΥ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943799
ΑΔΑ: ΩΕΝΥΟΡ1Γ-Δ72 – ΑΔΑΜ: 20REQ006944501
ΑΔΑ: ΩΡ6ΗΟΡ1Γ-ΝΓ6 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943440
ΑΔΑ: ΨΩΤΔΟΡ1Γ-ΒΥΒ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944444
ΑΔΑ: 6ΟΥ6ΟΡ1Γ-ΥΕ0 – ΑΔΑΜ: 20REQ006943656
ΑΔΑ: 6Α63ΟΡ1Γ-ΙΞΘ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944148
ΑΔΑ: 67Μ2ΟΡ1Γ-ΑΓ4 – ΑΔΑΜ: 20REQ006949922
ΑΔΑ: ΨΕ3ΩΟΡ1Γ-Ψ7Ρ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944431
ΑΔΑ: ΨΒΟΑΟΡ1Γ-Θ6Μ – ΑΔΑΜ: 20REQ006944409
ΑΔΑ: ΩΡΔ8ΟΡ1Γ-Η1Ζ – ΑΔΑΜ: 20REQ006943832
ΑΔΑ: 64ΤΞΟΡ1Γ-Μ5Ξ – ΑΔΑΜ: 20REQ006987733

Τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), όπως ισχύει.
Τις Αποφάσεις έγκρισης δαπάνης της Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ. για τη διάθεση συνολικού ποσού 170.127,00 με
ΦΠΑ και αφαιρώντας το ποσό που αντιστοιχεί στην προμήθεια καυσίμων στον Σ.Σ. Μαυροματίου στον
οποίο έχει ήδη γίνει ανάθεση με την πρότερη διαδικασία, εγκρίνεται το ποσό των 161.205,20 € για την
ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών υγρών καυσίµων των Συνοριακών Σταθµών χωρικής µας
αρµοδιότητας, για ένα έτος, από τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ
237/Α/1998), µε τα παρακάτω στοιχεία :
-

Αριθµ. πρωτ. 175345/19-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΝΩΟΡ1Γ-ΟΥ6)-(ΑΔΑΜ:19REQ005878367)
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5.1.2.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 4610/2019.
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται
επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και
κρατήσεων.
γ) 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.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1% επί της καθαρής
συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 .1 της
παρούσας Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν παραδοθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό (καύσιμα) παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα [Άρθρο 207 του ν.
4412/2016].
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών
(καυσίμων), χωρίς ΦΠΑ
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης παράδοση των υλικών (καυσίμων),
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
παράδοσης.

Σελίδα 60

ΑΔΑ: 9ΩΒΦΟΡ1Γ-ΕΩ7

20PROC007040228 2020-07-16

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων82

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), καθώς
και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201683. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

82
83

Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, όπου εδρεύουν, καθώς και στους Συνοριακούς Σταθμούς,
ως εξής :
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά είτε στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή είτε στις αποθήκες
της παραλήπτριας Υπηρεσίας σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
των παραληπτριών υπηρεσιών, ως εξής :
Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν.
Η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας
κατ' επιλογή των ενδιαφερομένων παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα με τις δυνατότητες
αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του
προμηθευτή.
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή.
την περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο προμηθευτής αρνείται, παραλείψει ή καθυστερήσει να
εφοδιάσει τις ανωτέρω Υπηρεσίες με τα αναγκαία είδη καυσίμων, οι Υπηρεσίες οφείλουν να
ενημερώνουν άμεσα εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού– Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης
Υλικού & Κρατικών Οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ώστε αυτή
να προβεί στις δέουσες ενέργειες όπως προβλέπεται στις παραγράφους 5.2.1 – 5.2.2. της παρούσας.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον
το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν
το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της
ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού
Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/16.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε
περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
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εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης
είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή
σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

6.3

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να
ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια
καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ειδικότερα αν τα υπό
προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις
και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και
που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ως εξής :

1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά

όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει σήμερα.

2. Το πετρέλαιο κίνησης

πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο
κίνησης προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», όπως τροποποιήθηκε από την ΑΧΣ 460/2009
(ΦΕΚ Β’ 2010/67/28-1-2010), καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου».

3. Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται
στην αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καύσιμα αυτοκινήτων –
Αμόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου» καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ
501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον
τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
[Για τους ελέγχους αυτούς ακολουθείται η προβλεπόμενη, στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016,
διαδικασία]

Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και τα
παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα εφαρμόζονται οι κείμενες περί
προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα
Κεντρική Κυβέρνηση και ειδικότερα στην Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος.
Η κύρια δραστηριότητα της είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. Η λειτουργία της διέπεται από τις
διατάξεις :
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4446/ 240/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
συμπληρωματικά
του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
Οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής:
Όπως προβλέπεται στο ανωτέρω Π.Δ. οι οργανικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.
Μακεδονίας εκτείνονται σε οκτώ νομούς.
Επισημαίνεται ότι στη χωρική της αρμοδιότητα υφίστανται πέντε (5) Συνοριακοί Σταθμοί, των οποίων τη
μέριμνα για τη άρτια λειτουργία τους έχει το Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Διεύθυνσης Οικονομικού
του φορέα και σύμφωνα κυρίως με τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπως ισχύει.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. :
Ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων [πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,
βενζίνης αμόλυβδης] συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 331.295,90 λίτρων, για τις ανάγκες :
• Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής
(εκτιμώμενης) ποσότητας 179.695,90 λίτρων.
• Των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής
Μακεδονίας συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 151.600 λίτρων.

Στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης : Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της σύμβασης ως εξής :
Για τις υπηρεσίες της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. :
Με την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα [Σχετική η με
αριθμ. Πρωτ 193201/19-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΓ9ΟΡ1Γ-8ΒΠ) απόφασή μας περί «Κατανομής πιστώσεων
του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας οικ.
έτους 2020».]
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Βάσει των διατάξεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 80/2016
(ΦΕΚ 145/A) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», με τις παρακάτω Αποφάσεις Ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης :
Αριθµ. πρωτ. 1148/08-05-2020 – ΑΔΑ : ΨΧΒΙΟΡ1Γ - 5ΛΒ – ΑΔΑΜ: 19REQ006674567
-

Αριθµ. πρωτ. 1148/08-05-2020 – ΑΔΑ : ΨΕΕΟΟΡ1Γ - Ε45 – ΑΔΑΜ: 19REQ006674595

Για τους Συνοριακούς Σταθμούς βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ
237/Α’), με την παρακάτω Απόφαση διάθεσης πιστώσεων :


Αριθµ. πρωτ. 175345/19-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΝΩΟΡ1Γ-ΟΥ6)-(ΑΔΑΜ:19REQ005878367)

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα : Η οργανωτική δομή του φορέα
καθώς και το γεγονός ότι η προμήθεια αφορά δύο κατηγορίες καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης –
καύσιμα κίνησης) επιβάλλει την υποδιαίρεση του σε 30 τμήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
45, 49 και 59 του ν. 4412/2016.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας, με την οποία θα βεβαιώνεται :
1.
Η ποιότητα των καυσίμων : Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να
πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).
2.
Η τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
3.

Η επάρκεια των καυσίμων.

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να
ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια
καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους [σύμφωνα με την
προβλεπόμενη, στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016, διαδικασία]. Ειδικότερα αν τα υπό προμήθεια είδη
υγρών καυσίμων πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις
Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ως εξής :

1.

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει σήμερα.

2.
Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο
κίνησης προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», όπως τροποποιήθηκε από την ΑΧΣ 460/2009
(ΦΕΚ Β’ 2010/67/28-1-2010), καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου».

Σελίδα 65

ΑΔΑ: 9ΩΒΦΟΡ1Γ-ΕΩ7

20PROC007040228 2020-07-16
3.

Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καύσιμα
αυτοκινήτων – Αμόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου» καθώς και την αριθμ.
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Μεθοδολογία υλοποίησης
Διάρκεια σύμβασης
Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν ξεκινούν από την υπογραφή τους και η διάρκειά τους θα
είναι έως τις 31/3/2021 στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος
ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της
συνολικής προεκτιμώμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Χρόνοι παράδοσης
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά είτε στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή είτε στις αποθήκες
της παραλήπτριας Υπηρεσίας σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
των παραληπτριών υπηρεσιών, ως εξής :
Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν.
Η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας
κατ' επιλογή των ενδιαφερομένων παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα με τις δυνατότητες αυτών σε
μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή.
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης : Στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής
Μακεδονίας, όπου εδρεύουν, καθώς και στους Συνοριακούς Σταθμούς.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
H παραλαβή των καυσίμων 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον
το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν
το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της
ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού
Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/16.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση [βλ. πιο πάνω στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης]
Για τις υπηρεσίες της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. βάσει των διατάξεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄)«Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A)
Για τους Συνοριακούς Σταθμούς βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ
237/Α’), όπως ισχύει.
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 314.037,10 €.
Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΜΑ∆Α
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
(σε λίτρα)

1

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2

ΚΙΝΗΣΗΣ

3

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4

ΚΙΝΗΣΗΣ

5

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

6

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-

7

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

∆.Μ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

8

ΚΙΝΗΣΗΣ

9

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

10

ΚΙΝΗΣΗΣ

11

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

12

ΚΙΝΗΣΗΣ

13

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

14

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

15

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

16

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

17

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

18

ΚΙΝΗΣΗΣ

19

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

20

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
(ΕΥΡΩ προ
Φ.Π.Α)

3.100

2.647,40

7.273.04

9.000,00

22.000

18.568,00

22.522,61

27.000,00

1.500

1.266,00

3.298,00

4.000,00

3.500

2.954,00

1.566,17

2.000,00

24.000

20.256,00

800

892,00

9.000

7.596,00

400

446,00

3.500

2.954,00

4.051,32

5.000,00

1.500

1.305,00

6.213,02

8.000,00

9.000

7.776,00

8.098,38

10.000,00

7.000

5.915,00

14.474,53

18.000,00

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ.
ΑΡΤΑΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ.
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Σ.Σ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΚΟΖΑΝΗΣ
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ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ

21

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ (BΛΑΣΤΗ)

22

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ

23

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

24

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

25

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

26

ΚΙΝΗΣΗΣ

Σ.Σ.

27

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

12.000

10.140,00

2.323,50

2.600,00

8.500

7.182,50

3.020,40

3.800,00

25.000

21.325,00

10.254,93

12.600,00

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

55.000

46.915,00

28

ΚΙΝΗΣΗΣ

1.200

1.359,60

29

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

60.000

51.180,00

30

ΚΙΝΗΣΗΣ

1.200

1.359,60

331.295,90

314.037,10

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Σ.Σ. ΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα
Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη :
Οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4412/2016
Οι ανάγκες των υπηρεσιών της ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. καθώς και των Συνοριακών Σταθμών, όπως
διαμορφώθηκαν τόσο κατά το προηγούμενο όσο και τα τελευταία έτη.
Το γεγονός ότι οι τιμές καυσίμων είναι κυμαινόμενες και καθορίζονται στα Εβδομαδιαία Δελτία
Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Για τα καύσιμα οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης,
πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), όπως προκύπτει από τα Δελτία Επισκόπησης Τιμών
Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και όπως αυτή εξειδικεύεται στα Εβδομαδιαία Δελτία τιμών των κατά τόπους
αρμοδίων τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας
Ως τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών θα ληφθούν
οι παρακάτω τιμές (προ Φ.Π.Α) του Εβδομαδιαίου Δελτίου της 18/10/2019 του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγρών Καυσίμων, (οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των ποσοτήτων –
προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης) :

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

Π.Ε./ΝΟΜΟΣ
με
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

ΑΡΤΑΣ

1,059

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1,113

με

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
95 οκτ.
με

Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

0,854

1,383

1,115

1,583

1,277

0,898

1,426

1,150

1,632

1,316
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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1,047

0,844

1,383

1,115

1,584

1,277

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1,047

0,844

1,387

1,119

1,604

1,294

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1,079

0,870

1,409

1,136

1,621

1,307

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1,071

0,864

1,405

1,133

1,602

1,292

ΚΟΖΑΝΗΣ

1,048

0,845

1,387

1,119

1,578

1,273

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1,058

0,853

1,405

1,133

1,590

1,282

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις :
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 4610/2019.
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται
επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και
κρατήσεων.
γ) 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.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1% επί της καθαρής
συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – – ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠ.∆.ΗΠ.-∆.Μ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : 314.037,10 Ευρώ
Φ.Π.Α. 24% : 75.368,88 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) : 389.405,98 Ευρώ
Η προµήθεια υποδιαιρείται σε τριάντα (30) τμήματα, όπως αναλυτικά αναλύονται παρακάτω και παρέχεται η δυνατότητα
για υποβολή προσφοράς σε ένα ή περισσότερα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 1. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Άρτα

A/A

1.1

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Μ.Μ.

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

3.100

0,854

2.647,40

3.282,77

3.100

0,854

2.647,40

3.282,77

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

52,95

ΤΜΗΜΑ 2. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Άρτα

A/A

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

2.1

Πετρέλαιο
Κίνησης

Λίτρα

1.775,78

1,115

1.980,00

2.455,20

2.2

Βενζίνη
Αμόλυβδη 95
οκτ. Λίτρα

Λίτρα

5.497,26

1,277

7.020,00

8.704,80

9.000,00

11.160,00

ΣΥΝΟΛΟ

7.273,04

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

258,16
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ΤΜΗΜΑ 3. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στα Ιωάννινα (έδρα)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A/A

3.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

22.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,844

18.568,00

23.024,32

18.568,00

23.024,32

22.000

371,36

ΤΜΗΜΑ 4. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στα Ιωάννινα (έδρα)

A/A

4.1.

4.2.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Πετρέλαιο
Λίτρα
Κίνησης
Βενζίνη
Αμόλυβδη
Λίτρα
95 οκτ.
Λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

10.872,64

1,115

12.123,00

15.032,52

11.649,97

1,277

14.877,00

18.447,48

27.000.00

33.480,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

22.522,61

ΤΜΗΜΑ 5. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Κόνιτσα Ιωαννίνων

A/A

5.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Πετρέλαιο
Λίτρα
Θέρμανσης
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.500

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,844

1.266,00

1.569,84

1.266,00

1.569,84

1.500

ΤΜΗΜΑ 6. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Κόνιτσα
Ιωαννίνων

A/A

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
χωρίς
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ
χωρίς

µε Φ.Π.Α.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

540,00

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

25,32

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)
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6.1.

6.2.

Πετρέλαιο
Κίνησης

Λίτρα

Βενζίνη
Αμόλυβδη
Λίτρα
95 οκτ.
Λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

1.305,83

1,115

1.456,00

1.805,44

1.992,17

1,277

2.544,00

3.154,56

4.000,00

4.960,00

3.298,00

80,00

ΤΜΗΜΑ 7: Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στο Μέτσοβο
Ιωαννίνων

A/A

7.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3.500

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,844

2.954,00

3.662,96

2.954,00

3.662,96

3.500

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

59,08

ΤΜΗΜΑ 8. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στο Μέτσοβο
Ιωαννίνων

A/A

8.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Βενζίνη
Αμόλυβδη
95 οκτ.
Λίτρα

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.566,17

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

1,277

2.000,00

2.480,00

2.000,00

2.480,00

1.566,17

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

40,00

ΤΜΗΜΑ 9. : Για τον Συνοριακό Σταθµό Κακαβιάς Ιωαννίνων
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A/A

9.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Μ.

Λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

24.000

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,844

20.256,00

25.117,44

20.256,00

25.117,44

24.000
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(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

405,12
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 10. : Για τον Συνοριακό Σταθµό Κακαβιάς Ιωαννίνων

A/A

10.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Κίνησης

Μ.Μ.

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

800

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

1,115

892,00

1.106,08

892,00

1.106,08

800

A/A

11.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Μ.Μ.

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

9.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς Φ.Π.Α.

µε
Φ.Π.Α.

0,844

7.596,00

9.419,04

7.596,00

9.419,04

9.000

17,84

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 11. : Για το Συνοριακό Σταθµό Μέρτζανης Ιωαννίνων

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

151,92

ΤΜΗΜΑ 12. : Για το Συνοριακό Σταθµό Μέρτζανης Ιωαννίνων

A/A

12.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Κίνησης
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Μ.

Λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

400

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

1,115

446,00

553,04

446,00

553,04

400
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

8,92
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ΤΜΗΜΑ 13. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Πρέβεζα

A/A

13.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3.500

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε
Φ.Π.Α.

0,844

2.954,00

3.662,96

2.954,00

3.662,96

3.500

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

59,08

ΤΜΗΜΑ 14. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Πρέβεζα

A/A

14.1.
14.2.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Πετρέλαιο
Κίνησης
Βενζίνη
Αµόλυβδη
95 οκτ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε
Φ.Π.Α.

Λίτρα

1.385,17

1,119

1.550,00

1.922,00

Λίτρα

2.666,15

1,294

3.450,00

4.278,00

5.000,00

6.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.051,32

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

100,00

ΤΜΗΜΑ 15. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στα Γρεβενά

A/A

15.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Μ.

Λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.500

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,870

1.305,00

1.618,20

1.305,00

1.618,20

1.500
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)
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ΤΜΗΜΑ 16. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στα Γρεβενά

A/A

16.1.
16.2.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

704,23

1,136

800,00

992,00

5.508,80

1,307

7.200,00

8.928,00

8.000,00

9.920,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πετρέλαιο
Λίτρα
Κίνησης
Βενζίνη
Αμόλυβδη
Λίτρα
95 οκτ.
ΣΥΝΟΛΟ

6.213,02

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

160,00

ΤΜΗΜΑ 17. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Καστοριά
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A/A

17.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Μ.Μ.

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

9.000

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,864

7.776,00

9.642,24

7.776,00

9.642,24

9.000

(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α)

156,00

ΤΜΗΜΑ 18. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Καστοριά

A/A

18.1.
18.2.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Κίνησης
Βενζίνη
Αμόλυβδη
95 οκτ.
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

Λίτρα

2.912,62

1,133

3.300,00

4.092,00

Λίτρα

5.185,76

1,292

6.700,00

8.308,00

10.000,00

12.400,00

8.098,38

Σελίδα 75

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

200,00
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ΤΜΗΜΑ 19 : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Κοζάνη (έδρα)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A/A

19.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Μ.Μ.

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

7.000

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,845

5.915,00

7.334,60

5.915,00

7.334,60

7.000

(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

118,30

ΤΜΗΜΑ 20. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Κοζάνη (έδρα)

A/A

20.1.
20.2.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Κίνησης
Βενζίνη
Αμόλυβδη
95 οκτ.
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

Λίτρα

2.766,76

1,119

3.096,00

3.839,04

Λίτρα

11.707,77

1,273

14.904,00

18.480,96

18.000,00

22.320,00

14.474,53

Σελίδα 76

(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

360,00
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ΤΜΗΜΑ 21 : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Πτολεµαϊδα Κοζάνης
(Βλάστη)

A/A

21.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

12.000

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,845

10.140,00

12.573,60

10.140,00

12.573,60

12.000

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισ
θείσας αξίας
χωρίς Φ.Π.Α.

202,80

ΤΜΗΜΑ 22. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Πτολεµαϊδα
Κοζάνης (Βλάστη)

A/A

22.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Κίνησης

Μ.Μ.

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2.323,50
2.323,50

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς
Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

1,119

2.600,00

3.224,00

2.600,00

3.224,00

Σελίδα 77

(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

52,00
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ΤΜΗΜΑ 23 : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στο Τσοτύλι Κοζάνης

A/A

23.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Πετρέλαιο
Λίτρα
Θέρμανσης
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

8.500

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς Φ.Π.Α.

µε
Φ.Π.Α.

0,845

7.182,50

8.906,30

7.182,50

8.906,30

8.500

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

143,65

ΤΜΗΜΑ 24. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στο Τσοτύλι
Κοζάνης

A/A

24.1.
24.2.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Πετρέλαιο
Λίτρα
Κίνησης
Βενζίνη
Αμόλυβδη 95 Λίτρα
οκτ.
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς Φ.Π.Α.

µε
Φ.Π.Α.

292,05

1,119

326,80

405,23

2.728,36

1,273

3.473,20

4.306,77

3.800,00

4.712,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3.020,40

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς
Φ.Π.Α.)

76,00

ΤΜΗΜΑ 25. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στη Φλώρινα

A/A

25.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Μ.

Λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

25.000

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,853

21.325,00

26.443,00

21.325,00

26.443,00

25.000

Σελίδα 78

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

426,50
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ΤΜΗΜΑ 26 : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στη Φλώρινα

A/A

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

26.1.

Πετρέλαιο
Κίνησης

Λίτρα

3.669,90

1,133

4.158,00

5.155,92

26.2.

Βενζίνη
Αμόλυβδη 95
οκτ.

Λίτρα

6.585,02

1,282

8.442,00

10.468,08

12.600,00

15.624,00

ΣΥΝΟΛΟ

10.254,93

(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

252,00

ΤΜΗΜΑ 27 : Για το Συνοριακό Σταθµό Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας

A/A

27.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Μ.Μ.

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

55.000

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,853

46.915,00

58.174,60

46.915,00

58.174,60

55.000

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

938,30

ΤΜΗΜΑ 28. : Για το Συνοριακό Σταθµό Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας

A/A

28.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Κίνησης
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Μ.

Λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.200

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

1,133

1.359,60

1.685,90

1.359,60

1.685,90

1.200

Σελίδα 79

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)

27,19
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ΤΜΗΜΑ 29. : Για το Συνοριακό Σταθµό Νίκης Φλώρινας

A/A

29.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λίτρα

60.000

ΣΥΝΟΛΟ

60.000

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

0,853

51.180,00

63.463,20

51.180,00

63.463,20

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(2 % επί της
προϋπολογισθεί
σας αξίας χωρίς
Φ.Π.Α.)

1.023,60

ΤΜΗΜΑ 30 : Για το Συνοριακό Σταθµό Νίκης Φλώρινας

Α/Α

30.1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο
Κίνησης

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λίτρα

1.200

ΣΥΝΟΛΟ

1.200

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς
Φ.Π.Α.

µε Φ.Π.Α.

1,133

1.359,60

1.685,90

1.359,60

1.685,90

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(2 % επί της
προϋπολογισθεί
σας αξίας χωρίς
Φ.Π.Α.)

27,19

ΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α Συστήµατος: 94147
Αριθµός ∆ιακήρυξης: 7/2020
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.1. Τα υπό προµήθεια είδη υγρών καυσίµων πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις
Αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού
Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ). Ειδικότερα :

ΝΑΙ

1.2. Το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην αριθµ. 467/2002 (ΦΕΚ
1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Προδιαγραφές και µέθοδοι
ελέγχου κα πετρελαίου θέρµανσης», όπως αυτή ισχύει σήµερα.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1.3. Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην αριθµ. 514/2004 (ΦΕΚ
1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης
προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου», όπως τροποποιήθηκε από την ΑΧΣ
460/2009 (ΦΕΚ Β’ 2010/67/28-1-2010), καθώς και την αριθµ.
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας
καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου»
1.4. Η αµόλυβδη βενζίνη πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην αριθµ. 510/2014 (ΦΕΚ
872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καύσιµα αυτοκινήτων
Αµόλυβδη βενζίνη - Απαιτήσεις και µέθοδοι ελέγχου». καθώς και την
αριθµ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας
καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου»

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.
Ο προµηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.), σύµφωνα µε την
Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) Υπουργική Απόφαση.

ΝΑΙ

3. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή
ποσότητα καυσίµων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγµή
τις ανάγκες της Οµάδας Υπηρεσιών/Τµήµατος για το οποίο γίνεται η
προσφορά.
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Ανήκει στην 7/2020)
( μπορεί να επισυναφθεί σε αρχείο pdf, εφόσον δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος οι απαιτήσεις της διακήρυξης- ψηφιακά υπογεγραμμένη)

(Υποβάλλεται για κάθε Τμήμα προσφοράς)
Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προμηθευτη
ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΔΔΓΗΓ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / EMAIL
ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΛΗΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

διαγωνισμού

Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των
Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ.
7/2020 Διακήρυξης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική
προσφορά για το Τμήμα ……… : Υπηρεσίες ΑΠ.Δ.ΗΠ.Δ.Μ. ……./ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ - ΚΑΥΣΙΜΑ ………… ,
ως εξής:
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1.

Καύσιμα θέρμανσης
Ποσοστό έκπτωσης *

ΕΙΔΟΣ

ολογράφως

αριθμητικώς

Πετρέλαιο θέρμανσης

2.

%

Καύσιμα κίνησης
Ποσοστό έκπτωσης *

ΕΙΔΟΣ

ολογράφως

αριθμητικώς

Πετρέλαιο κίνησης

%

Βενζίνη αμόλυβδη

%

Ημερομηνία: ………………

Για τον υποψήφιο Προμηθευτή
Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο Νομίμου
Εκπροσώπου

*Για τα καύσιμα οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου
κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), όπως καταγράφεται στα Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και όπως αυτή
εξειδικεύεται στα Εβδομαδιαία Δελτία τιμών των κατά τόπους αρμοδίων τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
(Ανήκει στην 7/2020)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)…………………

Ημερομηνία έκδοσης .......

ΕΥΡΩ.……

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ ….………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ.……………....
(και
ολογράφως)………………………………………….υπέρ του
οικονομικού
φορέα
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
Α.Φ.Μ. ……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νση………………………………………………………….* για τη
συμμετοχή του στο διενεργούμενο διαγωνισμό της υπηρεσίας σας (……………………..), για την προμήθεια
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ σύμφωνα με την υπ. αρ. 7/2020 διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις του εν λόγω οικονομικού φορέα καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει
το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης (χωρίς το Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερόμενων
υπηρεσιών.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του υποψήφιου προμηθευτή, ήτοι μέχρι 02/03/2021
Με τιμή,

Τράπεζα...................
Κατάστημα ..............
* στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)…………………

Ημερομηνία έκδοσης .......

ΕΥΡΩ.……
Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ………… ΕΥΡΩ …………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ …………………..και ολογράφως .................................………………….. υπέρ του οικονομικού φορέα
……………………………………………………………..,
Α.Φ.Μ.
………………………..,
Δ.Ο.Υ…………………,
Δ\νση………………………………………………………….* για την καλή εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων,
σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση με τίτλο «…………..» δυνάμει της διακήρυξης υπ΄αριθμ. 7/2020
Το παραπάνω ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ), το τηρούμε στη
διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε τυχόν ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της αντίστοιχης υπογραφείσας σύμβασης.
Με τιμή,

Τράπεζα…………
Κατάστημα……….
* στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύµβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Ανήκει στην µε αριθµ. 7/2020 ∆ιακήρυξη)

(Το παρόν σχέδιο θα προσαρµοστεί ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠ.∆.ΗΠ-Δ.Μ. ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ/ΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ/ΩΝ ΠΟΥ
Ε∆ΡΕΥΟΥΝ ΣΤ.. .....................
Π.Ε…………………….
Στα Ιωάννινα σήμερα ..................................................., ημέρα.................... στα γραφεία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, επί της οδού Βορείου Ηπείρου 20, οι
παρακάτω συμβαλλόμενοι:
αφενός η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Βορείου
Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειο Πολ. Μιχελάκη, εφεξής
«Αναθέτουσα Αρχή».
Και αφετέρου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «.........................................................»,

που

εδρεύει ............................................, ΤΚ.............., τηλ...................., FAX………………., με ΑΦΜ.........................,
ΔΟΥ.......................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.................................... , εφεξής «Ανάδοχος
/Προμηθευτής». Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2.
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες».
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6.
Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.
Την µε αριθµ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία
διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ο
Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).
8.
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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9. την Κατευθυντήρια Οδηγία 24 (Απόφαση 01/15-04-2020 με αρ. πρ.2133 της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) – ΑΔΑ:ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7
10.Την με αρ. 6601/13-12-2019 (ΑΔΑ:ΡΨΦΝΟΞΤΒ-ΛΟΧ) Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για το Αρνητικό
Ποσοστό Έκπτωσης
11.Το με αρ. πρ. 47096/5-5-2020 αίτημα ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης καυσίμων κίνησης
12.το με αρ. πρ. 48106/7-5-2020 αίτημα ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης καυσίμων θέρμανσης
13.Την με αρ. πρ. 1148/8-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΧΒΙΟΡ1Γ-5ΛΒ)-(ΑΔΑΜ:20REQ006674567) Έγκριση Ανάληψη
πολυετούς υποχρέωσης για καύσιμα κίνησης
14.την με αρ. πρ. 1148/8-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΕΟΟΡ1Γ-Ε45)-( (ΑΔΑΜ:20REQ006674595) Έγκριση
Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για καύσιμα θέρμανσης
15. Την με αρ. πρ. 1794/7-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΒ5ΖΟΡ1Γ-Ε2Α) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την
δαπάνη εκδόσεων και δημοσιεύσεων
16. Την με αρ. πρωτ: 48103/7-5-2020 (AΔΑΜ:20REQ006672954) - (Α∆Α: ΨΘΞ2ΟΡ1Γ-ΜΗΡ) Απόφαση
του Συντονιστή της Απ.∆.Ηπ-∆.Μ. περί «Έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων
∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων,
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας καθώς
και των Συνοριακών Σταθµών χωρικής Αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής
Μακεδονίας
- Αριθµ. πρωτ. 175345/19-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΝΩΟΡ1Γ-ΟΥ6)-(ΑΔΑΜ:19REQ005878367)
17. Την με αρ. 7/2020 (αριθμ. Πρωτ…….) Διακήρυξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων.
18. Την με αρ. ……………………… απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
περί κατακύρωσης του διαγωνισμού.
19. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για προμήθεια υγρών καυσίμων των Υπηρεσιών..........................

Συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω :
ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικά

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, που θα αποκαλείται στο εξής ανάδοχος/προμηθευτής, αναλαμβάνει να
προμηθεύσει υγρά καύσιμα, συνολικού προϋπολογισμού ………………….. ευρώ (………. €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, την Ομάδα Υπηρεσιών της ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. ….., καθώς και τους
Συνοριακούς Σταθμούς που εδρεύουν στ .. …….…… Π.Ε. (Νομού)………… Συγκεκριμένα :
1.
Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας
(ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ.),
συνολικού
προϋπολογισμού
…………………..
ευρώ
(……….
€),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας [Φορέας - Κωδικός Αριθμός Εξόδου
(ΚΑΕ)…………………………………………].
2.
Των Συνοριακών Σταθμών συνολικού προϋπολογισμού ……………… ευρώ (………. €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα διατεθούν από τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9
του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998).
Αναλυτικά τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
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ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΕΥΡΩ προ ΦΠΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%)

ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. ……………………………..
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
……………………..
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείµενο της σύµβασης
Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων τα οποία αναλύονται
ανά ομάδα υπηρεσιών, κατηγορία/είδος καυσίμου, ανά (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ) ποσότητα και προϋπολογισθείσα
δαπάνη ως εξής :

α/α

ΟΜΑΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε λίτρα)

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
(ΕΥΡΩ προ Φ.Π.Α)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
(ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α)

πετρέλαιο
θέρμανσης
πετρέλαιο
κίνησης
ΚΙΝΗΣΗΣ
αμόλυβδη
βενζίνη 95
οκτ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1
πετρέλαιο
θέρμανσης
πετρέλαιο
κίνησης
ΚΙΝΗΣΗΣ
αμόλυβδη
βενζίνη 95
οκτ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2
ΣΥΝΟΛΟ

Οι ποσότητες κατά κατηγορία/είδος, μπορεί να διαφοροποιούνται ( ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε
υπηρεσίας) και θα αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιµούµενης αξίας που δεν μπορεί να
μεταβληθεί.
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ΑΡΘΡΟ 3ο : Ποιότητα – προδιαγραφές - επάρκεια

Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις
ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου
του Κράτους (ΓΧΚ). Ειδικότερα :

1.

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει σήμερα.

2.

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο
κίνησης προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», όπως τροποποιήθηκε με την ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ
67/Β/28-1-2010) καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης
και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
3.
Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καύσιμα
αυτοκινήτων –Αμόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου» καθώς και την αριθμ.
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την Α2 - 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) Υπουργική
Απόφαση.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε
θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Υπηρεσιών της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος, χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, όπου εδρεύουν, καθώς και στους Συνοριακούς Σταθμούς, ως εξής :
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά είτε στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή είτε στις αποθήκες
της Παραλήπτριας Υπηρεσίας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών ως εξής:
Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν.
Η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας
κατ' επιλογή των ενδιαφερομένων παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα με τις δυνατότητες
αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να
διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και
καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του
Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο :Τιµή – Χρονικό διάστηµα ισχύος των τιµών
Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κάθε
είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), όπως καταγράφεται
στα Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και όπως αυτή εξειδικεύεται στα Εβδομαδιαία Δελτία τιμών των κατά
τόπους αρμοδίων τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας
1. Καύσιμα θέρμανσης
Ποσοστό έκπτωσης
ΕΙΔΟΣ

ολογράφως

αριθμητικώς

Πετρέλαιο θέρμανσης

%

2. Καύσιμα κίνησης
ΕΙΔΟΣ

Ποσοστό έκπτωσης
ολογράφως

αριθμητικώς

Πετρέλαιο κίνησης

%

Βενζίνη αμόλυβδη

%

Η επί τοις εκατό (%) έκπτωση του ανωτέρω άρθρου θα ισχύει για ένα έτος δηλαδή καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 7ο : Πληρωµή – Κρατήσεις
Τρόπος πληρωμής : Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η πληρωμή της αξίας
της ποσότητας των υγρών καυσίμων στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε υπηρεσίας,
που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα
σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω του οικείου Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι :
-Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία) με μέριμνα του προμηθευτή,
-Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
-Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης
Ειδικότερα για τους Συνοριακούς Σταθμούς η πληρωμή της αξίας της ποσότητας των υγρών καυσίμων
στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
παραδοθέντων καυσίμων από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Συνοριακού Σταθμού, μέσω του Τμήματος
Συνοριακών Σταθμών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας, με την προσκόμιση σε αυτό των ανωτέρω απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας
και Οικονομικών για τη «ρύθμιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταμεία
Ανάπτυξης των εσόδων από μισθώματα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθμούς».
Η δαπάνη βαρύνει κατά περίπτωση :
Τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα
με τις Αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της
Διεύθυνσης Οικονομικού Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ., συνολικού ποσού 184.032,90 € προ Φ.Π.Α., του φορέα 1903,
Ε.Φ. 19031010000000,19035010000000,19039990100000, 19039990200000, 19039990300000, (ΑΛΕ)
2410301001,2410302001 με τα παρακάτω στοιχεία :
• Την με αρ. πρ. 1148/8-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΧΒΙΟΡ1Γ-5ΛΒ)-(ΑΔΑΜ:20REQ006674567) Έγκριση
Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για καύσιμα κίνησης
-

την με αρ. πρ. 1148/8-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΕΟΟΡ1Γ-Ε45)-( (ΑΔΑΜ:20REQ006674595) Έγκριση
Ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για καύσιμα θέρμανσης

Τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), όπως ισχύει Την Απόφαση
έγκρισης δαπάνης της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. για τη διάθεση συνολικού ποσού 130.004,20 € προ Φ.Π.Α. για την
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ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών υγρών καυσίμων των Συνοριακών Σταθμών χωρικής μας
αρμοδιότητας, για ένα έτος με τα παρακάτω στοιχεία :
-

Αριθµ. πρωτ. 175345/19-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΝΩΟΡ1Γ-ΟΥ6)-(ΑΔΑΜ:19REQ005878367)

Κρατήσεις
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 4610/2019.
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί
της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και
κρατήσεων.
γ) 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.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1% επί της καθαρής
συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Ισχύς συµβάσεως

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ισχύει από την υπογραφή της παρούσας και διάρκειά της θα είναι έως
τις 31/3/2021 στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που
καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της συνολικής
προεκτιμούμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Εγγυητική επιστολή

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο «Προμηθευτής» κατάθεσε την
αριθμ…………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………Τράπεζας ή του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ……………. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον «Ανάδοχο» δύο μήνες μετά τη λήξη της και την καλή
εκτέλεση των όρων της παρούσας και πιθανής παράτασής της.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Κυρώσεις – ποινικές ρήτρες
10.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
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σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 .1 της διακήρυξης
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν παραδοθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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.
10.2 Αν το υλικό (καύσιμα) παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα [Άρθρο 207 του ν. 4412/2016].
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών
(καυσίμων), χωρίς ΦΠΑ
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης παράδοση των υλικών (καυσίμων), 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 παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών) της
διακήρυξης, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30)
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 12ο : 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.
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ΑΡΘΡΟ 13ο : 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 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.

ΑΡΘΡΟ 14ο : 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:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης 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.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ.
1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφαρμοστέο Δίκαιο ορίζεται αποκλειστικά το Ελληνικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο : Έγγραφα της σύμβασης
Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Η 7/2020 Διακήρυξη με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Πίνακες διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-EEEΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII– Σχέδιο Σύμβασης
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Η παρούσα σύμβαση

ΑΡΘΡΟ 17ο: : Γενικοί όροι

Οι Υπηρεσίες .......................................... υποχρεούνται να προμηθεύονται τα ανωτέρω είδη καυσίμων, από
τον συμβασιούχο και μόνο.
Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο προμηθευτής αρνείται, παραλείψει ή καθυστερήσει να
εφοδιάσει τις ανωτέρω Υπηρεσίες με τα αναγκαία είδη καυσίμων, οι Υπηρεσίες οφείλουν να
ενημερώνουν άμεσα εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού– Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικού & Κρατικών Οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ώστε αυτή
να προβεί στις δέουσες ενέργειες όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας.
Ως προς τα λοιπά θέματα προμήθειας υγρών καυσίμων, ισχύουν οι όροι της σχετικής Διακήρυξης (7/2020)
καθώς και οι διατάξεις της Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα.
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από
τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα το πήρε ο προμηθευτής, τα
δε υπόλοιπα κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας.

ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠ.∆.ΗΠ.-∆.Μ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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