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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋
Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Πόλη

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Ταχυδρομικό̋ Κωδικό̋

52100

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικό̋ ΝUTS

EL53

Τηλέφωνο

2467350279

Φαξ

2467350353

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

m.natsiou@kastoria.pdm.gov.gr

Αρμόδιοι για πληροφορίε̋

Μαρία Νάτσιου – 2467350279 (Διοικητική
Διαδικασία)
Βασιλική Σιδηροπούλου – 2467350308
(Φυσικό Αντικείμενο)

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kastoria.gr

Είδο̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ηΠεριφέρεια Δυτική̋ Μακεδονία̋ - Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.1
Η κύρια δραστηριότητα τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ είναι Γενικέ̋ Δημόσιε̋ Υπηρεσίε̋
Στοιχεία Επικοινωνία̋ 2
α)
Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Περαιτέρω πληροφορίε̋ είναι διαθέσιμε̋ από : την
προαναφερθείσα
διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο χώρο του διαγωνισμού ή άλλη διεύθυνση www.kastoria.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασία̋-Χρηματοδότηση
Είδο̋ διαδικασία̋
Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση τη̋ σύμβαση̋3
1

2
3

Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα τη̋ Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβαση̋), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 τη̋ Επιτροπή̋ (L 296). α) Γενικέ̋ δημόσιε̋ υπηρεσίε̋ β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ)
Περιβάλλον, ε) Οικονομικέ̋ και δημοσιονομικέ̋ υποθέσει̋, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομέ̋ κοινή̋ ωφέλεια̋, η) Κοινωνική
προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμό̋ και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
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Φορέα̋ χρηματοδότηση̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ είναι ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ΠΕ Καστοριά̋ τη̋ Περιφέρεια̋
Δυτική̋ Μακεδονία̋,
Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋
Μακεδονία̋ – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋ του έτου̋ 2019, από τον φορέα 02.03, ειδικό φορέα 072, κατά
ΚΑΕ ω̋ εξή̋, ΚΑΕ 1511.01.00001 ποσό 112.212,87 ευρώ, ΚΑΕ 1511.01.00002 ποσό 13.500,066 ευρώ, ΚΑΕ 1512.01
ποσό 54.355,896 ευρώ, και από τον φορέα 02.03., ειδικό φορέα 071, ΚΑΕ 9471.03.07278 ποσό 9.093,819 και του
έτου̋ 2020, από τον φορέα 02.03, ειδικό φορέα 072, κατά ΚΑΕ ω̋ εξή̋, ΚΑΕ 1511.01.00001 ποσό 112.212,87
ευρώ, ΚΑΕ 1511.01.00002 ποσό 13.500,066 ευρώ, ΚΑΕ 1512.01 ποσό 54.355,896 ευρώ, και από τον φορέα 02.03.,
ειδικό φορέα 071, ΚΑΕ 9471.03.07278 ποσό 9.093,819

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋
Αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋ είναι προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανση̋, κίνηση̋ και λιπαντικών για τι̋ ανάγκε̋
των υπηρεσιών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ για τα έτη 2019 και 2020.
Τα προ̋ προμήθεια είδη κατατάσσονται στου̋ ακόλουθου̋ κωδικού̋ του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 09135100-5, 09134100-8, 09132000-3, 09132100-4, 09211000-1

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
A/A

ΦΟΡΕΑΣ

1

Κτίριο Π.Ε. Καστοριά̋

2

Αμαξοστάσιο

3

Κτίριο Κτηνιατρική̋

4

Παράλληλα έργα αναδασμού

Π.Ε. Καστοριά̋

ΣΥΝΟΛΟ

Πετρέλαιο
θέρμανση̋ lit.

Πετρέλαιο
κίνηση̋ lit.

Βενζίνη
Αμόλυβδη lit.

2.900,00

8.700,00

57.100,00

0

8.000,00

0

4.300

0

6.100,00

0

36.000,00
5.000,00

49.000,00

66.100,00

13.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ κ.α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΑΔΙ 20W50 Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

2 ΒΑΡΕΛΙ

2

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ATF CATTERPILLAR TO-2, DEXTRON DX III, ALLISON C3

1 ΒΑΡΕΛΙ

3

ΛΑΔI ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ SAE T-68

4 ΒΑΡΕΛΙΑ

4

ΛΑΔΙ 10W40 Volvo VDS3 SAE

1 ΒΑΡΕΛΙΑ
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ΛΑΔΙ 10W40 SAE E5-E7 EURO 5

1 ΒΑΡΕΛΙ

6

ΛΑΔΙ 15W40 SAE Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

7

ΛΑΔΙ 10W30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΣΑΖΜΑΝ

1 ΒΑΡΕΛΙ

8

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 GL-5

1 ΒΑΡΕΛΙ

9

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W90 API GL-5 20L

3Χ20 ΛΙΤΡΑ

10

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 20L

2Χ20 ΛΙΤΡΑ

11

ΑD BLUE10L

20Χ10 ΛΙΤΡΑ

12

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ 400ml

72 ΤΕΜ.

13

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ 400ml

72 ΤΕΜ.

14

ΓΡΑΣΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ)

15

ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ 200gr

72 TEM.

16

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ 500ml

96 TEM.

17

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

18

ΣΠΡΕΙ ΕΠΑΦΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 400ml

12 ΤΕΜ.

19

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250 ml

48 ΤΕΜ,

20

ΠΑΡΑΦΛΟΥ

21

ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 750 gr και άνω

72 ΤΕΜ.

22

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΒ 228.51

40 ΛΙΤΡΑ

23

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ ΜΒ 235.8

20ΛΙΤΡΑ

24

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΒ 236.3

5 ΛΙΤΡΑ

25

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΒ 235.41

20 ΛΙΤΡΑ

26

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΒ 325.50

20 ΛΙΤΡΑ

2 ΒΑΡΕΛΙΑ

15 kG

2X20 ΛΙΤΡΑ

1 ΒΑΡΕΛΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
A/A

ΦΟΡΕΑΣ

1

Κτίριο Π.Ε. Καστοριά̋

2

Αμαξοστάσιο

3

Κτίριο Κτηνιατρική̋

4

Παράλληλα έργα αναδασμού

Π.Ε. Καστοριά̋

ΣΥΝΟΛΟ

Πετρέλαιο
θέρμανση̋ lit.

Πετρέλαιο
κίνηση̋ lit.

Βενζίνη
Αμόλυβδη lit.

2.900,00

8.700,00

57.100,00

0

8.000,00

0

4.300

0

6.100,00

0

36.000,00
5.000,00

49.000,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – κ.α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΑΔΙ 20W50 Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

2 ΒΑΡΕΛΙ

2

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ATF CATTERPILLAR TO-2, DEXTRON DX III, ALLISON C3

1 ΒΑΡΕΛΙ

3

ΛΑΔI ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ SAE T-68

4 ΒΑΡΕΛΙΑ

4

ΛΑΔΙ 10W40 Volvo VDS3 SAE

1 ΒΑΡΕΛΙΑ

5

ΛΑΔΙ 10W40 SAE E5-E7 EURO 5

6

ΛΑΔΙ 15W40 SAE Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

7

ΛΑΔΙ 10W30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΣΑΖΜΑΝ

1 ΒΑΡΕΛΙ

8

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 GL-5

1 ΒΑΡΕΛΙ

9

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W90 API GL-5 20L

3Χ20 ΛΙΤΡΑ

10

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 20L

2Χ20 ΛΙΤΡΑ

11

ΑD BLUE10L

20Χ10 ΛΙΤΡΑ

12

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ 400ml

72 ΤΕΜ.

13

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ 400ml

72 ΤΕΜ.

14

ΓΡΑΣΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ)

15

ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ 200gr

72 TEM.

16

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ 500ml

96 TEM.

17

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

18

ΣΠΡΕΙ ΕΠΑΦΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 400ml

12 ΤΕΜ.

19

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250 ml

48 ΤΕΜ,

20

ΠΑΡΑΦΛΟΥ

21

ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 750 gr και άνω

72 ΤΕΜ.

22

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΒ 228.51

40 ΛΙΤΡΑ

23

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ ΜΒ 235.8

20ΛΙΤΡΑ

24

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΒ 236.3

5 ΛΙΤΡΑ

25

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΒ 235.41

20 ΛΙΤΡΑ

26

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΒ 325.50

20 ΛΙΤΡΑ

1 ΒΑΡΕΛΙ
2 ΒΑΡΕΛΙΑ

15 kG

2X20 ΛΙΤΡΑ

1 ΒΑΡΕΛΙ

Προσφορέ̋ υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα ανωτέρω τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία τη̋ σύμβαση̋ για το σύνολο των ανωτέρω τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των 378.325,30 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και εκτίμηση πιθανή̋ αρνητική̋ έκπτωση̋ 5% (προϋπολογισμό̋ χωρί̋ ΦΠΑ :
€ 305.101,05 ΦΠΑ : 73.224,25 €).
Τιμέ̋ Αναφορά̋ (χωρί̋ ΦΠΑ) :
Τιμή αναφορά̋ Πετρελαίου Θέρμανση̋ λιανική̋ πώληση̋: 0,852
Τιμή αναφορά̋ Πετρελαίου Κίνηση̋ λιανική̋ πώληση̋: 1,145
Τιμή αναφορά̋ Βενζίνη Αμόλυβδη λιανική̋ πώληση̋: 1,345
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Α. Για τα καύσιμα οι ανωτέρω τιμέ̋ είναι οι ενδεικτικέ̋ τιμέ̋ των καυσίμων του Τμήματο̋ Εμπορίου τη̋
Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ κατά την 7/8/2018, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανση̋ είναι τη̋
τελευταία̋ εβδομάδα̋ του Απριλίου του έτου̋ 2018.
Β. Για τα λιπαντικά ο προϋπολογισμό̋ μορφώθηκε σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία τιμών και ποσοτήτων.
Οι παραπάνω ποσότητε̋ του πίνακα δεν είναι δεσμευτικέ̋ για την Π.Ε Καστοριά̋, ω̋ προ̋ τη συνολική του̋
απορρόφηση κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ που θα υπογραφεί.
Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋, δύναται, εφόσον απαιτηθεί (ενδεχόμενε̋ δυσμενεί̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ πχ
έντονε̋ χιονοπτώσει̋, εντατική χρήση οχημάτων από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋, άνοδο̋ των τιμών κλπ.), να
διαφοροποιήσει τι̋ ποσότητε̋ κατανάλωση̋ μεταξύ των δύο ετών αλλά και να προμηθευτεί περισσότερε̋ των
ανωτέρω συνολικών ποσοτήτων καυσίμων οι οποίε̋ αναφέρονται στι̋ ανωτέρω ομάδε̋ , προ τη̋ λήξη̋ τη̋
σύμβαση̋ ή τη̋ παράταση̋ τη̋ με τον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του συνολικού
προϋπολογισθέντο̋ συμβατικού ποσού, ω̋ κατωτέρω:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για τι̋ ανάγκε̋ τη̋
Π.Ε. Καστοριά̋:
ΚΑΥΣΙΜΑ (Πετρέλαιο Κίνηση̋ - Πετρέλαιο Θέρμανση̋ - Βενζίνη)

Α/Α

Περιγραφή Είδου̋

Μ.Μ.

Τιμή
Μον.

Ποσότητα (lit)

Ενδεικτικό̋
προυπ/σμό̋

1

Πετρέλαιο κίνηση̋

lit

1,145

60.000,00

68.700,00

2

Βενζίνη αμόλυβδη

lit

1,345

13.000,00

17.485,00

3

Πετρέλαιο Θέρμανση̋

lit

0,852

49.000,00

41.748,00

4

Πετρέλαιο κίνηση̋ αναδασμού

lit

1,145

6.100,00

6.984,50

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

134.917,50

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1

ΛΑΔΙ 20W50 Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

2 ΒΑΡΕΛΙ

450,00

900,00

2

ΛΑΔΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ATF CATTERPILLAR
TO-2, DEXTRON DX III, ALLISON C3

1 ΒΑΡΕΛΙ

700,00

700,00

3

ΛΑΔI ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ SAE T-68

4 ΒΑΡΕΛΙΑ

300,00

1.200,00

4

ΛΑΔΙ 10W40 Volvo VDS3 SAE

1 ΒΑΡΕΛΙΑ

450,00

450,00

5

ΛΑΔΙ 10W40 SAE E5-E7 EURO 5

1 ΒΑΡΕΛΙ

450,00

450,00

6

ΛΑΔΙ 15W40 SAE Βαρέων οχημάτων CF4 κ’
άνω

2 ΒΑΡΕΛΙΑ

400,00

800,00
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7

ΛΑΔΙ 10W30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΣΑΖΜΑΝ

1 ΒΑΡΕΛΙ

400,00

400,00

8

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 GL-5

1 ΒΑΡΕΛΙ

410,00

410,00

9

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W90 API GL-5 20L

3Χ20 ΛΙΤΡΑ

72,00

216,00

10

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 20L

2Χ20 ΛΙΤΡΑ

80,00

160,00

11

ΑD BLUE10L

20Χ10 ΛΙΤΡΑ

18,00

360,00

12

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ 400ml

72 ΤΕΜ.

3,00

216,00

13

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ 400ml

72 ΤΕΜ.

4,00

288,00

14

ΓΡΑΣΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ)

15 kG

4,45

66,75

15

ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ 200gr

72 TEM.

10,00

720,00

16

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ 500ml

96 TEM.

2,50

240,00

17

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

2X20 ΛΙΤΡΑ

60,00

120,00

18

ΣΠΡΕΙ ΕΠΑΦΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 400ml

12 ΤΕΜ.

3,40

40,80

29

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250 ml

48 ΤΕΜ,

2,20

105,60

20

ΠΑΡΑΦΛΟΥ

1 ΒΑΡΕΛΙ

350,00

350,00

21

ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ
–
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 750 gr και άνω

72 ΤΕΜ.

13,00

936,00

22

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΒ 228.51

40 ΛΙΤΡΑ

10,40

416,00

23

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ
ΜΒ 235.8

20 ΛΙΤΡΑ

24,10

482,00

24

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΒ 236.3

5 ΛΙΤΡΑ

22,00

110,00

25

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΒ 235.41

20 ΛΙΤΡΑ

23,00

460,00

26

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΒ 325.50

20 ΛΙΤΡΑ

14,50

290,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

10.887,15 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για τι̋ ανάγκε̋ τη̋
Π.Ε. Καστοριά̋:

ΚΑΥΣΙΜΑ (Πετρέλαιο Κίνηση̋ - Πετρέλαιο Θέρμανση̋ - Βενζίνη)

Α/Α

Περιγραφή Είδου̋

Μ.Μ.

Τιμή
Μον.

Ποσότητα (lit)

Ενδεικτικό̋
προυπ/σμό̋

1

Πετρέλαιο κίνηση̋

lit

1,145

60.000,00

68.700,00

2

Βενζίνη αμόλυβδη

lit

1,345

13.000,00

17.485,00

3

Πετρέλαιο Θέρμανση̋

lit

0,852

49.000,00

41.748,00

4

Πετρέλαιο κίνηση̋ αναδασμού

lit

1,145

6.100,00

6.984,50

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

134.917,50
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1

ΛΑΔΙ 20W50 Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

2 ΒΑΡΕΛΙ

450,00 €

900,00

2

ΛΑΔΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ATF CATTERPILLAR
TO-2, DEXTRON DX III, ALLISON C3

1 ΒΑΡΕΛΙ

700,00 €

700,00

3

ΛΑΔI ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ SAE T-68

4 ΒΑΡΕΛΙΑ

300,00 €

1.200,00

4

ΛΑΔΙ 10W40 Volvo VDS3 SAE

1 ΒΑΡΕΛΙΑ

450,00 €

450,00

5

ΛΑΔΙ 10W40 SAE E5-E7 EURO 5

1 ΒΑΡΕΛΙ

450,00 €

450,00

6

ΛΑΔΙ 15W40 SAE Βαρέων οχημάτων CF4 κ’
άνω

400,00 €

800,00

7

ΛΑΔΙ 10W30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΣΑΖΜΑΝ

1 ΒΑΡΕΛΙ

400,00 €

400,00

8

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 GL-5

1 ΒΑΡΕΛΙ

410,00 €

410,00

9

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W90 API GL-5 20L

3Χ20 ΛΙΤΡΑ

72,00 €

216,00

10

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 20L

2Χ20 ΛΙΤΡΑ

80,00 €

160,00

11

ΑD BLUE10L

20Χ10 ΛΙΤΡΑ

18,00 €

360,00

12

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ 400ml

72 ΤΕΜ.

3,00 €

216,00

13

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ 400ml

72 ΤΕΜ.

4,00 €

288,00

14

ΓΡΑΣΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ)

15 kG

4,45 €

66,75

15

ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ 200gr

72 TEM.

10,00 €

720,00

16

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ 500ml

96 TEM.

2,50 €

240,00

17

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

2X20 ΛΙΤΡΑ

60,00 €

120,00

18

ΣΠΡΕΙ ΕΠΑΦΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 400ml

12 ΤΕΜ.

3,40 €

40,80

29

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250 ml

48 ΤΕΜ,

2,20 €

105,60

20

ΠΑΡΑΦΛΟΥ

1 ΒΑΡΕΛΙ

350,00 €

350,00

21

ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ
–
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 750 gr και άνω

72 ΤΕΜ.

13,00 €

936,00

22

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΒ 228.51

40 ΛΙΤΡΑ

10,4

416,00

23

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ
ΜΒ 235.8

20 ΛΙΤΡΑ

24,1

482,00

24

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΒ 236.3

5 ΛΙΤΡΑ

22

110,00

25

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΒ 235.41

20 ΛΙΤΡΑ

23

460,00

26

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΒ 325.50

20 ΛΙΤΡΑ

14,5

290,00

2 ΒΑΡΕΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

10.887,15

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Ενδεικτικό̋
Α/Α

Περιγραφή είδου̋

Μ.Μ. Ενδεικτική τιμή

1

Πετρέλαιο κίνηση̋

lit

1,145

60.000,00

68.700,00

2

Βενζίνη αμόλυβδη

lit

1,345

13.000,00

17.485,00
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3

Πετρέλαιο Θέρμανση̋

lit

0,852

49.000,00

41.748,00

4

Πετρέλαιο κίνηση̋ αναδασμο

lit

1,145

6.100,00

6.984,50

5

Λιπαντικά

Όπω̋ ο πίνακα̋

10.887,15
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτίμηση
πιθανή̋
αρνητική̋ έκπτωση̋ 5 %

(145.804,65 - 10.887,15) x 5% =
6.745,88 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 %

145.804,65
6.745,88
152.550,53
36.612,13

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

189.162,66

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Ενδεικτικό̋
Α/Α

Περιγραφή είδου̋

Μ.Μ. Ενδεικτική τιμή

Ποσοτ.(lit)

1

Πετρέλαιο κίνηση̋

lit

1,145

60.000,00

68.700,00

2

Βενζίνη αμόλυβδη

lit

1,345

13.000,00

17.485,00

3

Πετρέλαιο Θέρμανση̋

lit

0,852

49.000,00

41.748,00

4

Πετρέλαιο κίνηση̋ αναδασμού

lit

1,145

6.100,00

6.984,50

5

Λιπαντικά

Όπω̋ ο πίνακα̋

10.887,15
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτίμηση
πιθανή̋
αρνητική̋ έκπτωση̋ 5 %

(145.804,65 - 10.887,15) x 5% =
6.745,88 €

Πρ/σμό̋ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 %

145.804,65
6.745,88
152.550,53
36.612,13

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

189.162,66

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ενδεικτικό̋
Α/Α

Περιγραφή είδου̋

Μ.Μ. Ενδεικτική τιμή

1

Πετρέλαιο κίνηση̋

lit

1,145

2

Βενζίνη αμόλυβδη

lit

1,345

26.000,00

34.970,00

3

Πετρέλαιο Θέρμανση̋

lit

0,852

98.000,00

83.496,00

4

Πετρέλαιο κίνηση̋ αναδασμού
ενισχυμένο

lit

12.200,00

13.969,00

5

Λιπαντικά

1,145

Ποσοτ.(lit)

120.000,00 137.400,00

Όπω̋ ο πίνακε̋
2019 & 2020

21.774,30
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτίμηση
πιθανή̋
αρνητική̋ έκπτωση̋ 5 %

(291.609,30 - 21.774,30) x 5% =
13.491,75
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

305.101,05
73.224,25
378.325,30

Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται σε 48 μήνε̋, από την υπογραφή τη̋, με δικαίωμα μονομερού̋ παράταση̋ για
τρει̋ (3) μήνε̋ ακόμα (ή παραπάνω σε εξαιρετικέ̋ περιπτώσει̋) και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συνολικέ̋
ποσότητε̋ και υπάρχει διαθέσιμη σχετική πίστωση, με του̋ όρου̋ και προϋποθέσει̋ που ορίζονται στη
παρούσα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τη̋
παρούσα̋ διακήρυξη̋.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο
Α) Για τα υγρά καύσιμα θέρμανση̋ και κίνηση̋ τη̋ πλέον συμφέρουσα̋ από οικονομική άποψη προσφορά̋,
αποκλειστικά βάσει τιμή̋, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση̋ (%), επί τοι̋ εκατό στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά εβδομαδιαία μέση τιμή λιανική̋ πώληση̋ του είδου̋, όπω̋ αυτή προκύπτει από το
εκάστωτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίηση̋ τιμών τη̋ υπηρεσία̋ Εμπορίου τη̋ Π.Ε Καστοριά̋ (Άρθρο 13
ν.3438/2006). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρί̋ να υπερβαίνει το 5%. ( άρθρο 63
του Ν.4257/2014)

Β) Για τα Λιπαντικά τη̋ πλέον συμφέρουσα̋ από οικονομική άποψη προσφορά̋, αποκλειστικά βάσει τιμή̋
(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών. Αναλυτικά τα είδη στον ΠΙΝΑΚΑ 2 τη̋ παρούσα̋.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τι̋ κατ΄ εξουσιοδότηση αυτή̋
εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, όπω̋ ισχύουν και ιδίω̋4:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)5, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλε̋ διατάξει̋” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχο̋ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» και
ειδικότερα τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1,
τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7 τη̋
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στι̋ εμπορικέ̋ συναλλαγέ̋»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

4

5

Προσθήκε̋ και εν γένει προσαρμογέ̋ άρθρων τη̋ διακήρυξη̋ (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τι̋
υποσημειώσει̋ τη̋ διακήρυξη̋), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατέ̋ με την
ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο τη̋ ρήτρα̋ ευελιξία̋.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρου̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋.
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του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τη̋ διοίκηση̋ και ορισμό̋ των
μελών του̋ με κλήρωση»,6
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋
διατάξει̋”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
του άρθρου 5 τη̋ απόφαση̋ με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋»,
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση τη̋ διαφάνεια̋ και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/το̋ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
που μετέχουν στι̋ διαδικασίε̋ ανάληψη̋ έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα»7, τη̋ κοινή̋ απόφαση̋ των Υπουργών Ανάπτυξη̋ και Επικρατεία̋ με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπω̋
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώ̋ και τη̋ απόφαση̋ του Υφυπουργού Οικονομία̋ και Οικονομικών
με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμό̋ χωρών στι̋ οποίε̋ λειτουργούν εξωχώριε̋
εταιρίε̋”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋” και ιδίω̋ των
άρθρων 7 και 13 έω̋ 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
Το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/97 «Περί διαδικασιών ανάδειξη̋ προμηθευτών για πετρελαιοειδή και
τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων του̋, όπω̋ αυτό τροποποιήθηκε με το
άρθρο 2 παρ. 3 του Ν 3204/03.
Το Ν. 4111/2013 (Α/18) με τον οποίο κυρώθηκε η από τι̋ 12/12/2012 (Α/240) πράξη νομοθετικού
περιεχομένου περί Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντο̋ χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών – Προμήθειε̋
ΟΤΑ Α’ & Β΄ βαθμού.
Το Ν. 3054/2002 (Α/230) «Οργάνωση Αγορά̋ Πετρελαιοειδών & άλλε̋ διατάξει̋» όπω̋ τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Τη̋ αρίθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφαση̋ του Γενικού Χημείου του κράτου̋ «Προδιαγραφέ̋ και μέθοδοι
ελέγχου πετρελαίου κίνηση̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την αρίθμ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφέ̋ και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου
θερμάνσεω̋» όπω̋ τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) ΚΥΑ και ισχύει.
Τη̋ αρίθμ. 316/2010 (Β/501) απόφαση̋ του Γενικού Χημείου του κράτου̋ «Προδιαγραφέ̋ και μέθοδοι
ελέγχου βενζίνη̋ αμόλυβδη̋» όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋”

6
7

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωση̋ για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Η υποχρέωση ονομαστικοποίηση̋ μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιε̋ συμβάσει̋, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν. 3310/2005, σε διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενη̋ αξία̋ ανώτερη̋ του ενό̋ εκατομμυρίου ευρώ
(1.000.000,00 €)
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τη̋ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση̋ του Υπουργού Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋»
τη̋ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση̋ του Υπουργού Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ «Τεχνικέ̋
λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Την αρίθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίε̋ και προδιαγραφέ̋ εγκατάσταση̋ και ελέγχου
ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθηση̋ εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων απαιτήσει̋
συμμόρφωση̋ καταγραφή̋, λειτουργία̋ και διασφάλιση̋ των μετρήσεων και ηλεκτρονική̋ αποστολή̋
δεδομένων », όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την με αριθμ. 2561/18 (ΑΔΑ 72Δ87ΛΨ-ΑΜΓ) απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ έγκριση δαπάνη̋
πολυετού̋ υποχρέωση̋ και προδέσμευση πίστωση̋ για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Την με αριθ. πρωτ. 208020/17575/14-11-18 απόφαση έγκριση̋ ανάληψη̋ πολυετού̋ υποχρέωση̋.
Την με αριθ. 207761/5946/14-11-18 αποστολή απόφαση̋ έγκριση̋ πολυετου̋ υποχρέωση̋ στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου.
Την με αριθμ. 3607/18 (ΑΔΑ 6Η1Ψ7ΛΨ-Υ8Λ) απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ έγκριση των όρων του
Διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβή̋ προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβή̋ των προσφορών είναι η 16/01/2018 και ώρα 23:59
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr , την
11/12/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋8

Προκήρυξη τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στι̋ 11/12/2018 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρε̋ κείμενο τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 9.
Το πλήρε̋ κείμενο τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 68283.
Προκήρυξη (περίληψη τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋) όπω̋ προβλέπεται στην περίπτωση 16 τη̋ παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, στη διεύθυνση (URL) :
www.kastoria.gr

8
9

Για δημόσιε̋ συμβάσει̋ άνω των ορίων
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπω̋ ισχύουν.
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Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ αρχική̋ και επαναληπτική̋, στον ελληνικό τύπο, θα καταβάλλονται σε
κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχο̋ με τη διαδικασία, με την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163- Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνη̋
δημοσίευση̋»).
Στην περίπτωση που αναδειχθούν πλέον του ενό̋ (1) Ανάδοχοι, η δαπάνη επιμερίζεται κατά ποσοστιαία
αναλογία με το συμβατικό κόστο̋ ή το ύψο̋ τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ καλή̋ εκτέλεση̋.

1.7 Αρχέ̋ εφαρμοζόμενε̋ στη διαδικασία σύναψη̋
Οι οικονομικοί φορεί̋ δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν, τι̋
υποχρεώσει̋ του̋ που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋
νομοθεσία̋, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋
διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματο̋ 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 τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋
που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋10
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ω̋ τέτοιε̋.

10

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικέ̋ Πληροφορίε̋
2.1.1 Έγγραφα τη̋ σύμβαση̋
Τα έγγραφα τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋11 είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.

η με αρ 18-562293-001 Προκήρυξη τη̋ Σύμβαση̋, όπω̋ αυτή έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋
Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ την 11/12/2018
η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,IV τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ [ΕΕΕΣ]

4.

οι συμπληρωματικέ̋ πληροφορίε̋ που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο τη̋ διαδικασία̋, ιδίω̋ σχετικά με τι̋
προδιαγραφέ̋ και τα σχετικά δικαιολογητικά

5.

Το συνημμένο υπόδειγμα Οικονομική̋ Προσφορά̋

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ Σύμβαση̋
Όλε̋ οι επικοινωνίε̋ σε σχέση με τα βασικά στοιχεία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και όλε̋ οι
ανταλλαγέ̋ πληροφοριών, ιδίω̋ η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού
Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋
πύλη̋ www.promitheus.gov.gr12.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχή̋ διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρε̋ πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο τη̋ παρούσα̋, στη
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχή̋ συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένου̋ στο σύστημα οικονομικού̋ φορεί̋, δηλαδή
από εκείνου̋ που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του̋ έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβαση̋) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο13. Αιτήματα παροχή̋ διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβή̋ των προσφορών, ούτω̋ ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋:
11

12

13

Ω̋ «έγγραφο διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋» ή «έγγραφο τη̋ σύμβαση̋», κατά την έννοια τη̋ περ. 14 τη̋ 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 τη̋ σύμβαση̋ ή τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ προκήρυξη̋ σύμβαση̋ του άρθρου 63, τη̋
προκαταρκτική̋ προκήρυξη̋ του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ω̋ μέσο προκήρυξη̋ του διαγωνισμού, των τεχνικών
προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τη̋ σύμβαση̋, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των
εγγράφων από του̋ υποψηφίου̋ και του̋ προσφέροντε̋, των πληροφοριών σχετικά με τι̋ γενικέ̋ και ειδικέ̋ υποχρεώσει̋ και
τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίση̋, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί
και γενικοί όροι σύναψη̋ και εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικέ̋
πληροφορίε̋ που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει τη̋ παρ. 2 του άρθρου 67 και τη̋ παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο τη̋
σύμβαση̋ μετά των παραρτημάτων αυτή̋ και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τι̋ εφαρμοστέε̋ τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ και την
επικοινωνία. Οι επιλογέ̋ που ακολουθούν αφορούν περιπτώσει̋ που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρη̋ άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία,
συσκευέ̋ ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβαση̋ των ενδιαφερομένων.
Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετε̋ πληροφορίε̋, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα,
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρε̋ πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ υφίστανται σημαντικέ̋ αλλαγέ̋.
Η διάρκεια τη̋ παράταση̋ θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετε̋ πληροφορίε̋ δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών14.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσει̋ ή προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορέ̋ και τα περιλαμβανόμενα σε αυτέ̋ στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 5η̋.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)15. Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τι̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο τη̋
16.
χώρα̋ στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή του̋
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋
τη̋ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τι̋
διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο τη̋ χώρα̋ στην οποία έχει συνταχθεί το
17
έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα., χωρί̋ να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφή̋ επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώ̋ και μεταξύ αυτή̋ και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα18.
2.1.5 Εγγυήσει̋19
Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη τη̋ Ενωση̋ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη τη̋ ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίση̋, 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 παρακατάθεση̋ χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια τη̋ εγγύηση̋
επιστρέφονται μετά τη λήξη του̋ στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερου̋ εκδότε̋
τη̋ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσει̋ αυτέ̋ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοση̋, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό τη̋ εγγύηση̋, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
14
15

16
17
18
19

Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένη̋ φωτοτυπία̋ προερχόμενη̋ είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο τη̋ χώρα̋ του
προσφέροντο̋, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 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, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Με την επιφύλαξη τη̋ εν όλω ή εν μέρει σύνταξη̋ των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωση̋ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλο̋ τη̋
ένωση̋), ζ) του̋ όρου̋ ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋ παραιτείται του
δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και τη̋ διζήσεω̋, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωση̋ αυτή̋, το ποσό τη̋
κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλο̋ χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία τη̋ σχετική̋ διακήρυξη̋ και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών20, θ) την ημερομηνία λήξη̋ ή τον χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋, ι)
την ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ εγγύηση̋ να καταβάλει το ποσό τη̋ εγγύηση̋ ολικά ή μερικά
εντό̋ πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προ̋ τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλή̋ εκτέλεση̋ και προκαταβολή̋, τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με του̋ εκδότε̋ των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά του̋.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχή̋ - Κριτήρια Ποιοτική̋ Επιλογή̋
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχή̋
1. Δικαίωμα συμμετοχή̋ στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτο̋-μέλο̋ τη̋ Ένωση̋,
β) κράτο̋-μέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτε̋ χώρε̋ 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 τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματο̋ I τη̋ ω̋ άνω Συμφωνία̋, καθώ̋ και
δ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και έχουν συνάψει διμερεί̋
ή πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων.21
2. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή22 για την υποβολή προσφορά̋23.
3. Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη τη̋ ευθύνονται έναντι
τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον.24
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχή̋25
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, κατατίθεται από του̋
συμμετέχοντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ (προσφέροντε̋), εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋26, ύψου̋ 2% επί του
καθαρού ποσού χωρί̋ ΦΠΑ για το Τμήμα ή τα ΖΤμήματα για το/τα οποία υποβάλλεται η προσφορά.

20
21

22
23

24
25
26

Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματο̋ I τη̋ ΣΔΣ, καθώ̋ και τι̋ λοιπέ̋ διεθνεί̋ συμφωνίε̋ από τι̋ οποίε̋ δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για
τα έργα, τα αγαθά, τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ των χωρών που έχουν υπογράψει τι̋ εν λόγω συμφωνίε̋
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ τη̋
Ένωση̋
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσει̋
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τι̋ απαιτήσει̋ οικονομική̋ και χρηματοοικονομική̋ επάρκεια̋ ή τεχνική̋ και
επαγγελματική̋ ικανότητα̋ κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικού̋ λόγου̋ και είναι
σύμφωνο με την αρχή τη̋ αναλογικότητα̋ (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
Σε περίπτωση υποβολή̋ προσφορά̋ για ένα ή περισσότερα τμήματα τη̋ σύμβαση̋, το ύψο̋ τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋ υπολογίζεται
επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματο̋/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016)
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Στην περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχή̋ περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τι̋ υποχρεώσει̋ όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχή̋ πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρε̋ μετά τη λήξη του χρόνου ισχύο̋ τη̋
προσφορά̋ του άρθρου 2.4.5 τη̋ παρούσα̋, ήτοι τουλάχιστον 230 ημέρε̋ άλλω̋ η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη τη̋ προσφορά̋, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη του̋, τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ και τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋.
Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ λοιπού̋ προσφέροντε̋, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/201627.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχή̋ καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύο̋ αυτή̋, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίε̋ που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έω̋ 2.2.8 δεν
προσκομίσει εγκαίρω̋ τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρω̋ για
υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού28
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικό̋ φορέα̋, 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) ένα̋ ή περισσότεροι από
του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρο̋ του αμετάκλητη29 καταδικαστική απόφαση για έναν από του̋ ακόλουθου̋
λόγου̋:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ διαφθορά̋ στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών τη̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 22α̋ Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), καθώ̋ και
όπω̋ ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋ ορίζονται,
αντιστοίχω̋, στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξη̋ εγκλήματο̋, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 4 αυτή̋,
27
28
29

Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τι̋ συμβάσει̋ άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένη̋ τη̋ ω̋ άνω
νομοθετική̋ μεταβολή̋, ω̋ “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρο̋ ΙΙΙ.Α.
του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητε̋ καταδικαστικέ̋ αποφάσει̋,
β) για τι̋ συμβάσει̋ κάτω των ορίων, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρου̋ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ
και ειδικότερα, αντί τη̋ αναφορά̋ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένη̋ τη̋ ω̋ άνω νομοθετική̋ μεταβολή̋, να
θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίω̋,
μόνο σε αμετάκλητε̋ καταδικαστικέ̋ αποφάσει̋.
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, όπω̋ αυτέ̋
ορίζονται στο άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 26η̋
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ Οδηγία̋
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την
αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται, επίση̋, όταν το πρόσωπο ει̋ βάρο̋ του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στου̋ διαχειριστέ̋.
Στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώ̋ και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στι̋ περιπτώσει̋ Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου30.
Σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στου̋
νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του̋.
Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ (στ) η περίοδο̋ αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τη̋ καταδίκη̋ με αμετάκλητη απόφαση. 31
2.2.3.2. Στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋ :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξει̋ τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τι̋
υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ του που
αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋, όταν έχει εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε
καταβάλλοντα̋ του̋ φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή του̋32.
και
γ)όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρο̋
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋
υποβολή̋ προσφορά̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋
Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ υψηλή̋»
30
31
32

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπω̋ 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.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τι̋ συμβάσει̋ άνω των ορίων) ή (για τι̋ συμβάσει̋ κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνη̋ δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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σοβαρότητα̋, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋
επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋
εργατική̋ νομοθεσία̋ που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσει̋ πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ. 33
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμό̋, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2,
θα ήταν σαφώ̋ δυσανάλογο̋, ιδίω̋ όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋
δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβέ̋ ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτηση̋ των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τη̋ παρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή τη̋ προθεσμία̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋.
2.2.3.4. Αποκλείεται34 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, προσφέρων
οικονομικό̋ φορέα̋ σε οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋ καταστάσει̋:
(α) εάν έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201635,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ ή ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίο̋ βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέα̋ είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα μέτρα για τη
συνέχιση τη̋ επιχειρηματική̋ του λειτουργία̋36,
(γ) υπάρχουν επαρκώ̋ εύλογε̋ ενδείξει̋ που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ συνήψε
συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουση̋ συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωση̋ του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά
την προετοιμασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋ στο
πλαίσιο προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη̋
σύμβαση̋ παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη̋ προηγούμενη̋ σύμβαση̋,
αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ παρόμοιε̋ κυρώσει̋,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογή̋, έχει αποκρύψει
τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋ ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 2.2.9.2 τη̋ παρούσα̋,

33
34

35

36

Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι τη̋ παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικού̋ λόγου̋ αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά
συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερου̋, όλου̋ ή ενδεχομένω̋ και κανέναν από του̋ λόγου̋ αποκλεισμού τη̋
παρ. 4, συνεκτιμώντα̋ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη̋ υπό ανάθεση σύμβαση̋ (εκτιμώμενη αξία αυτή̋, ειδικέ̋ περιστάσει̋ κλπ),
με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίση̋, ότι η
επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού τη̋ παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχω̋ τι̋ επιλογέ̋ τη̋ στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για
τι̋ συμβάσει̋ άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τι̋ συμβάσει̋ κάτω των ορίων), καθώ̋ και τα μέσα απόδειξη̋ του άρθρου 2.2.9.2.
Η αθέτηση τη̋ υποχρέωση̋ αυτή̋ συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια τη̋
περίπτωση̋ θ΄ τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 107
περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετική δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τι̋ συμβάσει̋ άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ.
(για τι̋ συμβάσει̋ κάτω των ορίων), καθώ̋ και τα μέσα απόδειξη̋ του άρθρου 2.2.9.2.
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, να
αποκτήσει εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψη̋ σύμβαση̋ ή να παράσχει εξ αμελεία̋ παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για
το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχή̋ σε διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ (η) η περίοδο̋ αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότο̋. 37
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίο̋ βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ τη̋ παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέα̋ είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα μέτρα
για τη συνέχιση τη̋ επιχειρηματική̋ του λειτουργία̋
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋
τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ που εμπίπτει σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται στι̋
παραγράφου̋ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)38 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 σχετικό̋ λόγο̋
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋. Τα μέτρα που λαμβάνονται από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τι̋ ιδιαίτερε̋ περιστάσει̋ του ποινικού αδικήματο̋ ή του παραπτώματο̋.
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό τη̋ απόφαση̋ αυτή̋.
Οικονομικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίε̋ σύναψη̋ σύμβαση̋ ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δεν μπορεί να
κάνει χρήση τη̋ ανωτέρω δυνατότητα̋ κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
39
.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση τη̋ επάρκεια̋ ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στι̋ παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικό̋ φορέα̋, 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 σύναψη̋ τη̋
σύμβαση̋.

Κριτήρια Επιλογή̋
2.2.4 Καταλληλότητα άσκηση̋ επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋40
Οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τη̋ προμήθεια̋. Οι οικονομικοί
φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτο̋ εγκατάστασή̋ του̋ ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτο̋ μέλου̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
37
38
39
40

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.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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και έχουν συνάψει διμερεί̋ ή πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού41 .
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα42
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, οι
οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται: Για τα τμήματα των υγρών καυσίμων ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα πρέπει να
διαθέτει νόμιμα πρατήριο υγρών καυσίμων με την απαραίτητη εκ νόμου άδεια λειτουργία̋, για την τροφοδοσία
των οχημάτων με καύσιμα, η οποία θα γίνεται καθημερινά στο πρατήριό του, σύμφωνα με το ωράριο
λειτουργία̋ τη̋ επιχείρησή̋ του, ανάλογα με τι̋ προκύπτουσε̋ ανάγκε̋. Η τροφοδοσία των κτιρίων με
πετρέλαιο θέρμανση̋ θα γίνεται τμηματικά και η παράδοση του̋ θα γίνεται από ειδικό όχημα για τη μεταφορά
πετρελαίου θέρμανση̋ στα κατά τόπου̋ δημόσια κτίρια ή υπηρεσίε̋ κατόπιν εντολή̋ τη̋ Υπηρεσία̋ τη̋
Περιφέρεια̋.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋
Δεν απαιτείται
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορεί̋ μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τη̋ οικονομική̋ και χρηματοοικονομική̋ επάρκεια̋
(τη̋ παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (τη̋ παραγράφου 2.2.6), να
στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, ασχέτω̋ τη̋ νομική̋ φύση̋ των δεσμών του̋ με αυτού̋43. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή του̋ του̋ αναγκαίου̋ πόρου̋, με την προσκόμιση τη̋
σχετική̋ δέσμευση̋ των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
2.2.9 Κανόνε̋ απόδειξη̋ ποιοτική̋ επιλογή̋
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προ̋ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντε̋ οικονομικοί φορεί̋: α) δεν βρίσκονται σε μία από τι̋
καταστάσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5,
41
42

43

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματο̋ Α ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσει̋ που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορεί̋ διαθέτουν του̋ αναγκαίου̋ ανθρώπινου̋ και τεχνικού̋ πόρου̋ και την
εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητα̋. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από του̋
οικονομικού̋ φορεί̋, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρία̋, αποδεικνυόμενο με κατάλληλε̋ συστάσει̋ από συμβάσει̋
που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένα̋ οικονομικό̋ φορέα̋ δεν διαθέτει τι̋ απαιτούμενε̋
επαγγελματικέ̋ ικανότητε̋ εάν διαπιστώσει ότι αυτό̋ έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την
εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν
αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τι̋ συμβάσει̋ άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τι̋ συμβάσει̋ κάτω των ορίων),καθώ̋ και τα
μέσα απόδειξη̋ του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρί̋ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν
το παρόν άρθρο είτε απαιτώντα̋, ω̋ προ̋ τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνική̋ και επαγγελματική̋ ικανότητα̋, τα
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντε̋ οικονομικοί φορεί̋ με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον .........
συναφεί̋ παραδόσει̋ τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρί̋ να εισάγουν διακρίσει̋ σε βάρο̋ των
συμμετεχόντων είτε ζητώντα̋ από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να δηλώσουν τι̋ ζητούμενε̋ πληροφορίε̋ αναφέροντα̋ τη
μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 τη̋ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
''Κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋ δημοσίων συμβάσεων και έλεγχο̋ καταλληλόtητα̋: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου
παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίση̋, να στηρίζονται και στι̋ ικανότητε̋ του/ των υπεργολάβων, στου̋ οποίου̋
προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματο̋/ τμημάτων τη̋ υπό ανάθεση̋ σύμβαση̋
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2.2.6 και 2.2.7 τη̋ παρούση̋, προσκομίζουν κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του̋ ω̋ δικαιολογητικό
συμμετοχή̋, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IΙΙ, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τι̋ συνέπειε̋ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 44 καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματο̋ 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από του̋
προσφέροντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του Παραρτήματο̋ 145
Σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου ενό̋ οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα46 ω̋ προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 τη̋ παρούσα̋ για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.47
Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά το χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή το αρμοδίω̋
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋.48
Στην περίπτωση υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλο̋ τη̋ ένωση̋.
Σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου ενό̋ οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι
δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ω̋
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 τη̋ παρούσα̋ για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά το χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή το αρμοδίω̋
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋.49
Στην περίπτωση υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋
Δήλωση̋ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλο̋ τη̋ ένωση̋.
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιο̋ οικονομικό̋ φορέα̋ θα πρεπει να έχει στην κατοχή του φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τι̋ οποιε̋ θα φυλαξει και θα
τι̋ υποβαλει μαζί με τα δικαιολογητικα κατακυρωση̋, όταν και εφοσον κληθεί πλεον των αφαλιστικων και
φορολογικων ενημεροτητων σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολή̋ των δικαιολογητικών κατακύρωση̋.

44

45

46
47

48
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Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρο̋ Ι Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ και την αναθέτουσα
αρχή, Μέρο̋ ΙΙ Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρο̋ ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρο̋ IV Κριτήρια Επιλογή̋, ..,
Μέρο̋ VI Τελικέ̋ δηλώσει̋.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίε̋
για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλέ̋ σχετικά με τη χρήση τη̋ υπηρεσία̋ eΕΕΕΣ.
Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
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, όπω̋ 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
Πρβλ. ομοίω̋ ανωτέρω υποσημειώσει̋ ω̋ προ̋ την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα50
Α. Το δικαίωμα συμμετοχή̋ των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ του̋, όπω̋
ορίζονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.1 έω̋ 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών τη̋ παρούσα̋ και κατά τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋ στι̋ περιπτώσει̋ του άρθρου 105 παρ.
3 περ. γ του ν. 4412/201651.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ ή ένωση αυτών στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. τη̋ παρούσα̋, οι φορεί̋ στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋ και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ κατά περίπτωση
(παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)52.
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίο̋ δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογή̋ ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.453.
Οι οικονομικοί φορεί̋ 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 τι̋ συναφεί̋ πληροφορίε̋
απευθεία̋ μέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ - μέλο̋ τη̋ Ένωση̋, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπω̋ εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρηση̋, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευση̋ εγγράφων ή σύστημα προεπιλογή̋. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ω̋ άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν54.
Β. 1. Για την απόδειξη τη̋ μη συνδρομή̋ των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντε̋
οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά55:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπω̋ του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτου̋-μέλου̋ ή τη̋
50

51
52
53

54
55

Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να προσκομίσουν μόνο
εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στου̋ λόγου̋ αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογή̋ που έχει ορίσει στα άρθρα
2.2.3 έω̋ 2.2.8 τη̋ παρούσα̋. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομική̋ επάρκεια̋ των
οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα τη̋ παρ. Β.3 τη̋ παρούσα̋
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερου̋ ή όλου̋ του̋ λόγου̋
αποκλεισμού τη̋ εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγω̋ (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση τη̋ υποχρέωση̋ υποβολή̋ πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμού̋
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξή̋:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων,
που έχουν εκδοθεί από τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ φορεί̋ τη̋ περίπτωση̋ α' τη̋ παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον
ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκε̋ βεβαιώσει̋ κ.ο.κ.), για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολή̋ κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίση̋, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπέ̋ αρχέ̋, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμω̋ επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή τη̋ χώρα̋ αυτή̋, 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 απαιτήσει̋ υποβολή̋ δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίε̋
απορρέουν από διεθνεί̋ συμβάσει̋ τη̋ χώρα̋ (Σύμβαση τη̋ Χάγη̋) ή άλλε̋ διακρατικέ̋ συμφωνίε̋ (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), καθώ̋ και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίε̋ και φορεί̋ τη̋ περίπτωση̋ α'
τη̋ παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμω̋ επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από του̋ διαγωνιζόμενου̋.
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χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτέ̋ οι προϋποθέσει̋. Η υποχρέωση προσκόμιση̋ του ω̋ άνω αποσπάσματο̋ αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ω̋ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.256 και 2.2.3.457 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτου̋ - μέλου̋ ή χώρα̋ .
Ειδικότερα για του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ 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 εξυγίανση̋, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο τη̋ έδρα̋ του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το
οικείο Πρωτοδικείο τη̋ έδρα̋ 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 τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, ω̋ κάθε φορά ισχύουν. Τα
φυσικά πρόσωπα (ατομικέ̋ επιχειρήσει̋) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεω̋ σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για του̋ εγκατεστημένου̋ στην
Ελλάδα οικονομικού̋ φορεί̋ αποδεικνύεται μέσω τη̋ ηλεκτρονική̋ πλατφόρμα̋ τη̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋
Δημοσίων Εσόδων58.
Αν το κράτο̋-μέλο̋ ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2
και στην περίπτωση β΄ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτου̋ - μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι
εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋.
Οι αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά τη̋ παρούσα̋ παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄
τη̋ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τι̋ περιπτώσει̋ του άρθρου 2.2.3.2γ τη̋ παρούσα̋, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού τη̋ Επιθεώρηση̋ Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξει̋ επιβολή̋
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋. Σε περίπτωση μη δυνατότητα̋ έκδοση̋ του εν λόγω
πιστοποιητικού, οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2 ένορκη βεβαίωση
σύμφωνα με την περ. γ τη̋ παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίηση̋ των μετοχών59, εφόσον ο προσωρινό̋
ανάδοχο̋ είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται τη̋ υποχρέωση̋ αυτή̋ οι εταιρείε̋ που είναι εισηγμένε̋ στο
Χρηματιστήριο τη̋ χώρα̋ εγκατάστασή̋ του̋ και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του̋]:

56

57
58
59

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλέ̋ περιπτώσει̋, χρόνου ισχύο̋ των πιστοποιητικών φορολογική̋ και ασφαλιστική̋
ενημερότητα̋ που εκδίδονται από του̋ ημεδαπού̋ φορεί̋, οι οικονομικοί φορεί̋ μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρω̋ πιστοποιητικά,
τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋, 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 τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋»
του υποσυστήματο̋.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ω̋ λόγο αποκλεισμού.
Με εκτύπωση τη̋ καρτέλα̋ “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρηση̋”, όπω̋ αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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Ειδικότερα ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδια̋ αρχή̋ του κράτου̋ τη̋ έδρα̋, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχέ̋ είναι ονομαστικέ̋, καθώ̋ και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων τη̋ εταιρεία̋ και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπω̋ τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων τη̋ εταιρεία̋, το πολύ τριάντα εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν από την ημέρα
υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋.
Εάν ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο τη̋ έδρα̋ τη̋,
ονομαστικέ̋ μετοχέ̋ προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδια̋ αρχή̋ του κράτου̋ τη̋ έδρα̋, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχέ̋ είναι ονομαστικέ̋, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπω̋ τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων τη̋ εταιρεία̋ με ημερομηνία το πολύ
30 εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν την υποβολή τη̋ προσφορά̋ ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τι̋ τελευταίε̋ 30 (τριάντα)
εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν την υποβολή τη̋ προσφορά̋.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο τη̋ χώρα̋ στην οποία έχει την έδρα τη̋ δεν έχει
ονομαστικέ̋ μετοχέ̋, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωση̋ ονομαστικοποίηση̋ των μετοχών από αρμόδια
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου,
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται
τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία
αιτιολογεί του̋ λόγου̋ που οι μέτοχοι αυτοί δεν τη̋ είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση τη̋ ω̋ άνω αιτιολογία̋. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολή̋ τη̋ κατάσταση̋ μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση τη̋ κοινή̋ απόφαση̋ των
Υπουργών Ανάπτυξη̋ και Επικρατεία̋ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων
του ν. 3310/2005 όπω̋ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 60.και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρο̋ του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητα̋ για την άσκηση
επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτου̋ εγκατάσταση̋. Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋
μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματο̋ XI του Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά του̋. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋ ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου τη̋
υπό ανάθεση σύμβαση̋.61
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφή̋ στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Β.3. Για την απόδειξη τη̋ οικονομική̋ και χρηματοοικονομική̋ επάρκεια̋ τη̋ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορεί̋ δεν απαιτείται να προσκομίσουν κανένα πιστοποιητικό

60
61

Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματο̋ Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση,
για του̋ εγκατεστημένου̋ στην Ελλάδα οικονομικού̋ φορεί̋ βεβαίωση εγγραφή̋ σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα,
κατά περίπτωση .
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Β.4. Για την απόδειξη τη̋ τεχνική̋ ικανότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν κατά
το στάδιο υποβολή̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και τεχνική̋ προσφορά̋ άδεια λειτουργία̋ πρατηρίου
καυσίμων.
Β.5. Για την απόδειξη τη̋ συμμόρφωσή̋ του̋ με πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋
διαχείριση̋ τη̋ παραγράφου 2.2.7 δεν απαιτείται να προσκομίσουν κανένα πιστοποιητικό
Β.6. Για την απόδειξη τη̋ νόμιμη̋ σύσταση̋ και εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονομικό̋ φορέα̋
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύσταση̋ και νόμιμη̋
εκπροσώπηση̋ (όπω̋ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλε̋ οι σχετικέ̋ τροποποιήσει̋ των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργεια̋ του διαγωνισμού (νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋,
δικαίωμα υπογραφή̋ κλπ.), τυχόν τρίτοι, στου̋ οποίου̋ έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπηση̋, καθώ̋ και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκηση̋/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημου̋ καταλόγου̋62 που προβλέπονται από τι̋
εκάστοτε ισχύουσε̋ εθνικέ̋ διατάξει̋ ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμού̋ πιστοποίηση̋ που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίηση̋, κατά την έννοια του Παραρτήματο̋ VII του
Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στι̋ αναθέτουσε̋ αρχέ̋ πιστοποιητικό
εγγραφή̋ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίηση̋.
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 στου̋ επίσημου̋ καταλόγου̋ από του̋ αρμόδιου̋ οργανισμού̋ ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίηση̋, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητα̋ όσον αφορά τι̋ απαιτήσει̋
ποιοτική̋ επιλογή̋, τι̋ οποίε̋ καλύπτει ο επίσημο̋ κατάλογο̋ ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημου̋ καταλόγου̋ απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολή̋ των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφή̋ του̋.
Β.8. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικό̋ φορέα̋ επιθυμεί να στηριχθεί στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του του̋ αναγκαίου̋ πόρου̋, προσκομίζει,
ιδίω̋, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.63
Επισημαίνεται το δικαίωμα συμμετοχή̋ των οικονομικών φορέων και οι όροι και οι προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋
του̋ κρίνονται κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωση̋ και
κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Για το λόγο αυτό ο υποψήφιο̋ οικονομικό̋ φορέα̋ θα πρεπει να έχει στην κατοχή του φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τι̋ οποιε̋ θα φυλαξει και θα
τι̋ υποβαλει μαζί με τα δικαιολογητικα κατακυρωση̋ όταν και εφοσον κληθεί κληθει πλεον των αφαλιστικων
και φορολογικων ενημεροτητων σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολή̋ των δικαιολογητικών κατακύρωση̋.

2.3 Κριτήρια Ανάθεση̋
2.3.1 Κριτήριο ανάθεση̋
Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ Σύμβαση̋64 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
62
63

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ω̋ άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ
προσφέροντο̋ και τρίτου, στι̋ ικανότητε̋ του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

-28-

18PROC004166744 2018-12-11
Α) Για τα υγρά καύσιμα θέρμανση̋ και κίνηση̋ τη̋ πλέον συμφέρουσα̋ από οικονομική άποψη προσφορά̋,
αποκλειστικά βάσει τιμή̋, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση̋ (%), επί τοι̋ εκατό στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά εβδομαδιαία μέση τιμή λιανική̋ πώληση̋ του είδου̋, όπω̋ αυτή προκύπτει από το
εκάστωτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίηση̋ τιμών τη̋ υπηρεσία̋ Εμπορίου τη̋ Π.Ε Καστοριά̋ (Άρθρο 13
ν.3438/2006). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρί̋ να υπερβαίνει το 5%. ( άρθρο 63
του Ν.4257/2014)

Δεκτέ̋ στο διαγωνισμό θα γίνουν και προσφορέ̋ που αφορούν επιμέρου̋ υποομάδε̋-ομάδε̋ τη̋ προμήθεια̋,
αρκεί να καλύψουν το σύνολο τη̋ ποσότητα̋ για την συγκεκριμένη υποομάδα καυσίμων. Η κατακύρωση θα γίνει
στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση̋ για την υποομάδα, όπω̋ αυτή αναλύεται στον συνοπτικό ενδεικτικό
προϋπολογισμό
Β) Για τα Λιπαντικά τη̋ πλέον συμφέρουσα̋ από οικονομική άποψη προσφορά̋, αποκλειστικά βάσει τιμή̋
(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών
Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται με βάση τι̋ απαιτήσει̋ που ορίζονται στη παρούσα και τα παραρτήματά τη̋ για το
σύνολο των ποσοτήτων ανά τμήμα ή για όλα τα τμήματα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε
από όλου̋ του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋
του (συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και ο
εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋65.
2.4.2 Χρόνο̋ και Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται από του̋ ενδιαφερόμενου̋ ηλεκτρονικά, μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋
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 στον ν.4412/2016,
ιδίω̋ άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋
λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 66.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίηση̋, ο οποίο̋
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευση̋ που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τι̋ διατάξει̋ τη̋ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και
διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ 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) ακολουθώντα̋ την διαδικασία εγγραφή̋ του άρθρου 5 τη̋ ίδια̋ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματο̋
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίε̋ χρονοσήμανση̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 τη̋ ω̋ άνω Υπουργική̋ Απόφαση̋.
64

65
66

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματο̋ II (Προκήρυξη σύμβαση̋) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2015/1986 τη̋ Επιτροπή̋ (L 296).
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) τη̋ διακήρυξη̋ (ιδίω̋ εφόσον κατ΄επιλογή τη̋ Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5
του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
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Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και ώρα̋, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολή̋ προσφορά̋
στο Σύστημα. Σε περιπτώσει̋ τεχνική̋ αδυναμία̋ λειτουργία̋ του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα
τη̋ συνέχεια̋ του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τη̋67.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορεί̋ υποβάλλουν με την προσφορά του̋ τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋
διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ 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 συστήματο̋ τα στοιχεία εκείνα τη̋
προσφορά̋ του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα68, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφόσον ένα̋ οικονομικό̋ φορέα̋ χαρακτηρίζει πληροφορίε̋ ω̋ εμπιστευτικέ̋, λόγω ύπαρξη̋ τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλε̋ τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ νόμου ή διοικητικέ̋
πράξει̋ που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα τη̋ συγκεκριμένη̋ πληροφορία̋.
Δεν χαρακτηρίζονται ω̋ εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ σχετικά με τι̋ τιμέ̋ μονάδο̋, τι̋ προσφερόμενε̋ ποσότητε̋,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή
τη̋.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορεί̋ συντάσσουν την τεχνική και οικονομική του̋ προσφορά συμπληρώνοντα̋ τι̋
αντίστοιχε̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρμε̋ του συστήματο̋. 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 συστήματο̋ 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 χρήστη̋ - οικονομικό̋ φορέα̋ υποβάλλει του̋ ανωτέρω (υπο)φακέλου̋ μέσω του Συστήματο̋, όπω̋
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, χωρί̋ να απαιτείται θεώρηση γνησίου τη̋ υπογραφή̋.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολή̋ προσφορά̋, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντό̋ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ω̋ άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικού̋ φορεί̋ και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώ̋ και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα τη̋ Χάγη̋ (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 φορεί̋ υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντε̋ και υποψήφιου̋ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
την διάρκεια τη̋ διαδικασία̋, 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
τη̋ διαδικασία̋.
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68

Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 τη̋ προαναφερθείσα̋ υπουργική̋ απόφαση̋ με αριθμ. 56902/215/2017

-30-

18PROC004166744 2018-12-11
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν69:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπω̋ προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχή̋, όπω̋ προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋.
Οι προσφέροντε̋ 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 τη̋
διακήρυξη̋ (Παράρτημα II).
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορεί̋ προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τι̋ αναθέτουσε̋ αρχέ̋ επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ τη̋ ΕΕ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el ) και να παράξουν
την απάντηση του̋ σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του̋. Σημειώνεται το εξή̋: Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντα̋
το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF
printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το
περιεχόμενο τη̋ εκτύπωση̋ σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώ̋ από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπω̋ π.χ. Google Chrome,
ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπω̋ π.χ. CutePDF.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 79 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με
τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 13 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017.
Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντο̋ άρθρου, νοείται η νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋
αυτού, όπω̋ προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά το χρόνο υποβολή̋
τη̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή το αρμοδίω̋ εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα τια διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋.
Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Το ίδιο ισχύει και όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋
άλλων φορέων.
Οι προσφέροντε̋ 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 τη̋
διακήρυξη̋ (Παράρτημα.ΙΙ).
(http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d
5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.c
trl-state%3Dcoa43tonq_61.

β) την εγγύηση συμμετοχή̋, όπω̋ προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντό̋ τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τι̋ εγγυήσει̋
ηλεκτρονική̋ έκδοση̋ (π.χ. εγγυήσει̋ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίε̋ φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
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Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
γ) Ευκρινέ̋ φωτοαντίγραφο Άδεια̋ Λειτουργία̋ πρατηρίου υγρών καυσίμων (εφόσον υποβάλεται προσφορά
μόνο για τα λιπαντικά δεν απαιτείται), από την αρμόδια υπηρεσία.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου ο υποψήφιο̋ προμηθευτή̋ καυσίμων θα αναφέρει
1. ότι τα υλικά είναι αρίστη̋ ποιότητα̋ και κατάλληλα για τον λόγο για τον οποίο προορίζονται, σύμφωνα και με
τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ σχετική̋ νομοθεσία̋ των Ελληνικών Διυλιστηρίων και του Γενικού Χημείου του Κράτου̋,
απαλλαγμένα από κάθε είδου̋ πρόσμιξη είτε μεταξύ του̋ είτε με ξένη ουσία.
2. για ποιο μέρο̋ τη̋ προμήθεια̋ υποβάλει προσφορά καθώ̋ και του̋ τόπου̋ στου̋ οποίου̋ εδρεύει το/τα
πρατήριο/α του και τον/του̋ ενδεχόμενο/α συνεργαζόμενο/α πρατήριο/α, εφόσον ο ίδιο̋ δεν διαθέτει ιδιόκτητο
πρατήριο τα οποία θα αναλάβουν έναντι αυτού την εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋.
3. ο χρόνο̋ ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ του είναι «180 ημέρε̋».
4. ότι έλαβε γνώση των όρων τη̋ διακήρυξη̋ και των τευχών δημοπράτηση̋, του̋ οποίου̋ και δέχονται
ανεπιφύλακτα.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου ο υποψήφιο̋ προμηθευτή̋ λιπαντικών θα αναφέρει
α. τα προσφερόμενα υλικά, καινούργια, αμεταχείριστα και απολύτω̋ σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ των
οχημάτων-μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται, δεσμεύεται να αποδεικνύει τη καταλληλότητα οιουδήποτε
εξ αυτών (εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία) με προσκόμιση πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου από
αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου χώρα̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋,
β. τα προσφερόμενα υλικά πληρούν του̋ κανονισμού̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ για την πρόληψη ατυχημάτων
και για την προστασία του περιβάλλοντο̋. Για απόδειξη του ανωτέρω τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν
σήμανση CE, εκτό̋ αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται τη̋ υποχρέωση̋ αυτή̋ από τι̋ αντίστοιχε̋ οδηγίε̋.
γ. θα προσκομίσει δείγμα των προσφερομένων υλικών πριν την παραγγελία, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την
υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είναι σε θέση να προσκομίσει τεχνικό φυλλάδιο του εκάστοτε είδου̋, το
οποίο να περιέχει τα χαρακτηριστικά του και οδηγίε̋ ασφαλού̋ χρήση̋ και λειτουργία̋,
δ. τα προσφερόμενα υλικά έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενό̋ (1) έτου̋ με την επιφύλαξη τη̋ ορθή̋ αποθήκευση̋
και χρήση̋ του̋ και σε περίπτωση αλλοίωσή̋ του̋ υποχρεούμαι σε άμεση αντικατάστασή του̋.
ε. ο χρόνο̋ ισχύ̋ τη̋ προσφορά του είναι «180 ημέρε̋».
στ. έλαβε γνώση των όρων τη̋ διακήρυξη̋ και των τευχών δημοπράτηση̋, του̋ οποίου̋ και δέχεται
ανεπιφύλακτα.
ε) τεχνικό φυλλάδιο (Prospectus) στο οποίο θα κατατεθούν τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του
λιπαντικού, οι τεχνικέ̋ του προδιαγραφέ̋ καθώ̋ και η διάρκεια ζωή̋ του ή αποθήκευση̋ πριν τη χρήση».

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσει̋-Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋” του Παραρτήματο̋ Ι τη̋
Διακήρυξη̋, περιγράφοντα̋ ακριβώ̋ πώ̋ οι συγκεκριμένε̋ απαιτήσει̋ και προδιαγραφέ̋ πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίω̋ τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεση̋, σύμφωνα με τα αναλυτικώ̋ αναφερόμενα στο ω̋ άνω
Παράρτημα70 71. Οι υποψήφιοι θα πρέπει για το σκοπό αυτό να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματο̋ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ τη̋ παρούσα̋.
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Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του προ̋ προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα τη̋ Διακήρυξη̋ και τυχόν υπόδειγμα τεχνική̋
προσφορά̋.
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Οι οικονομικοί φορεί̋ αναφέρουν το τμήμα τη̋ σύμβαση̋ που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, καθώ̋ και του̋ υπεργολάβου̋ που προτείνουν72.
Η Τεχνική Προσφορά Συντάσσεται συμπληρώνοντα̋ την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματο̋
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ παρούση̋. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματο̋
και
του
παραγόμενου
ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό του̋ στι̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋
φόρμε̋ του συστήματο̋, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋
οικονομικών προσφορών

2.3.1 Κριτήριο ανάθεση̋
Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ Σύμβαση̋73 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
Α) Για τα υγρά καύσιμα θέρμανση̋ και κίνηση̋ τη̋ πλέον συμφέρουσα̋ από οικονομική άποψη προσφορά̋,
αποκλειστικά βάσει τιμή̋, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση̋ (%), επί τοι̋ εκατό στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά εβδομαδιαία μέση τιμή λιανική̋ πώληση̋ του είδου̋, όπω̋ αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίηση̋ τιμών τη̋ υπηρεσία̋ Εμπορίου τη̋ Π.Ε Καστοριά̋ (Άρθρο 13
ν.3438/2006). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρί̋ να υπερβαίνει το 5%. ( άρθρο 63
του Ν.4257/2014)

Δεκτέ̋ στο διαγωνισμό θα γίνουν και προσφορέ̋ που αφορούν επιμέρου̋ υποομάδε̋-ομάδε̋ τη̋ προμήθεια̋,
αρκεί να καλύψουν το σύνολο τη̋ ποσότητα̋ για την συγκεκριμένη υποομάδα καυσίμων. Η κατακύρωση θα γίνει
στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση̋ για την υποομάδα, όπω̋ αυτή αναλύεται στον συνοπτικό ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
Για λόγου̋ σύγκριση̋ των προσφορών από το σύστημα που αφορούν υγρά καύσιμα, στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ του συστήματο̋, οι συμμετέχοντε̋ θα συμπληρώσουν ω̋ τιμή προσφορά̋
την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού τη̋ έκπτωση̋
που προσφέρουν από την τιμή αναφορά̋ που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό
προμήθεια είδο̋. Οφείλουν επίση̋ να επισυνάψουν και το (επισυναπτόμενο Έντυπο Οικονομική̋ Προσφορά̋
Καυσίμων) μαζί με την προσφορά του̋.
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωση̋ στην τιμή των προσφερόμενων
ειδών, βάσει τη̋/των κατωτέρω ενδεικτικών τιμή̋/ών αναφορά̋
§

Πετρέλαιο Κίνηση̋ = 1,145 €

§

Πετρέλαιο Θέρμανση̋ = 0,852 €

§

Βενζίνη αμόλυβδη = 1,345 €

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
§

72
73

Έστω ότι ο συμμετέχων προσφέρει έκπτωση επί τη̋ τιμή̋ 3% (όπω̋ ακριβώ̋ ζητείται από τη
διακήρυξη) για το πετρέλαιο θέρμανση̋. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματο̋ θα
συμπληρώσει ω̋ τιμή προσφορά̋: Τ.Α-(Τ.Αχ0,03)= 0,991 – 0,991χ0,003 = 0,961

Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματο̋ II (Προκήρυξη σύμβαση̋) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2015/1986 τη̋ Επιτροπή̋ (L 296).
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§

Αν ο συμμετέχων προσφέρει αρνητικό ποσοστό έκπτωση̋ π.χ -3% τότε στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματο̋ θα συμπληρώσει ω̋ τιμή προσφορά̋: Τ.Α + (Τ.Αχ0,03)= 0,991 € + 0,991 €
χ0,003 = 1,020 €

Όπου Τ.Α = Τιμή Αναφορά̋
Σημείωση. Το ποσοστό έκπτωση̋ επί τη̋ μέση̋ εβδομαδιαία̋ τιμή̋ λιανική̋ πώληση̋ όπω̋ αυτή προκύπτει
από το εκάστωτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίηση̋ τιμών τη̋ υπηρεσία̋ Εμπορίου τη̋ Π.Ε Καστοριά̋ αποτελεί
τον οικονομικό όρο τη̋ σύμβαση̋ και όχι οι τιμέ̋ αναφορά̋ που αποτελούν παράδειγμα για διευκόλυνση των
συμμετεχόντων.
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομική̋ προσφορά̋ του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωση̋, για λόγου̋ σύγκριση̋ των προσφορών από το σύστημα, στην ω̋ άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι
συμμετέχοντε̋ θα συμπληρώσουν ω̋ τιμή προσφορά̋ την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού τη̋ έκπτωση̋ που προσφέρουν από την ω̋ άνω τιμή αναφορά̋ για
τι̋ αντίστοιχε̋ προ̋ παροχή υπηρεσίε̋.
Καθώ̋ η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωση̋, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στι̋
ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρμε̋ του συστήματο̋, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό
έκπτωση̋ το υπόδειγμα τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ του Παραρτήματο̋ IV που επισυνάπτεται στην παρούσα
διακήρυξη.

Β) Για τα Λιπαντικά τη̋ πλέον συμφέρουσα̋ από οικονομική άποψη προσφορά̋, αποκλειστικά βάσει τιμή̋
(χαμηλότερη τιμή χωρί̋ ΦΠΑ) για το σύνολο των ειδών. Επειδή δεν αποτυπώνονται με αυτό τον τρόπο οι
επιμέρου̋ τιμέ̋ ανά είδο̋ λιπαντικού οι συμμετέχοντε̋ οφείλουν μαζί με το έντυπο οικονομική̋ προσφορά̋
που παράγει το σύστημα να επισυνάψουν και το (Επισυναπτόμενο Έντυπο Οικονομική̋ Προσφορά̋ του
Παραρτήματο̋ ΙV)
Στην τιμέ̋ περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ 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 τη̋ σύμβαση̋74.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοι̋ εκατό, τη̋ ανωτέρω τιμή̋ θα υπολογίζεται αυτόματα από
το σύστημα.
Οι προσφερόμενε̋ τιμέ̋ είναι σταθερέ̋ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ και δεν αναπροσαρμόζονται.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενε̋ τιμέ̋ είναι υπερβολικά χαμηλέ̋, θα εξετάζονται λεπτομερώ̋ οι
προσφορέ̋ πριν την έκδοση απόφαση̋ κατακύρωση̋. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα
να παρασχεθούν εγγράφω̋ οι αναγκαίε̋ διευκρινίσει̋ σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα τη̋ διαδικασία̋
κατασκευή̋ ή τι̋ τεχνικέ̋ λύσει̋ που έχουν επιλεγεί ή τι̋ εξαιρετικά ευνοϊκέ̋ συνθήκε̋ που διαθέτει ο
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τι̋ οποίε̋
επαληθεύει πριν την απόρριψη τη̋ προσφορά̋. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από του̋
συμμετέχοντε̋ στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτέ̋
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Ω̋ απαράδεκτε̋ θα απορρίπτονται προσφορέ̋ στι̋ οποίε̋: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση
ΕΥΡΩ προ̋ ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη τη̋ παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό τη̋ σύμβαση̋.

74

Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
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2.4.5 Χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών75
Οι υποβαλλόμενε̋ προσφορέ̋ ισχύουν και δεσμεύουν του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ για διάστημα έξι 6 μηνών ή
εκατόν ογδόντα ημερών (180) από την επόμενη τη̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ μπορεί να παρατείνεται εγγράφω̋, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη τη̋, με αντίστοιχη παράταση τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. τη̋ παρούσα̋, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ω̋ άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, τα αποτελέσματα
τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ ματαιώνονται, εκτό̋ αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν
στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχή̋ του̋,
εφόσον του̋ ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσου̋ παρέτειναν τι̋ προσφορέ̋ του̋ και αποκλείονται
οι λοιποί οικονομικοί φορεί̋.
2.4.6 Λόγοι απόρριψη̋ προσφορών76
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ 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 στι̋ παραγράφου̋ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών), 2.4.2. (Χρόνο̋ και τρόπο̋ υποβολή̋
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχή̋, τεχνική̋ προσφορά̋), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομική̋ προσφορά̋, τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ οικονομικών προσφορών) ,
2.4.5. (Χρόνο̋ ισχύο̋ προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολή̋
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) τη̋ παρούσα̋,77
β) η οποία περιέχει ατέλειε̋, ελλείψει̋, ασάφειε̋ ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή τη̋ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. τη̋ παρούση̋ διακήρυξη̋,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τι̋ απαιτούμενε̋ εξηγήσει̋, εντό̋ τη̋ προκαθορισμένη̋
προθεσμία̋ ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. τη̋
παρούσα̋ και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία δεν πληρεί τι̋ ελάχιστε̋ απαιτήσει̋ που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογή̋,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋ παρούση̋
διακήρυξη̋ και αποκλίσει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ σύμβαση̋.

75
76
77

Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έω̋ 97, το άρθρο 100 καθώ̋ και τα άρθρα 102 έω̋ 104 του ν. 4412/16
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών78
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη τη̋ διαδικασία̋ ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντα̋ τα εξή̋ στάδια:
·

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋-Τεχνική Προσφορά» την
22/01/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

·

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

·

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

Με την αποσφράγιση των ω̋ άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 τη̋
παρούσα̋, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στι̋ λοιπέ̋ προσφορέ̋ και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
του̋, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων τη̋ κάθε προσφορά̋, που έχουν χαρακτηρισθεί ω̋ εμπιστευτικέ̋.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο τη̋ τεχνική̋ ή οικονομική̋
προσφορά̋ του̋, 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 τη̋, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσου̋ υπέβαλαν προσφορέ̋, καθώ̋ και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου79.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με του̋
όρου̋ τη̋ παρούσα̋ και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν του̋
όρου̋ και τι̋ απαιτήσει̋ των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα
πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ω̋ άνω όργανο, μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋», μόνο
στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση̋ του
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση τη̋ αξιολόγηση̋, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

78

79

Βλ. ιδίω̋ παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋
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 του̋ φορεί̋ που φέρονται να
έχουν
εκδώσει τι̋ εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά του̋”
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τι̋ τεχνικέ̋ προσφορέ̋ και τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ παρούσα̋ και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή του̋, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ω̋ άνω όργανο, μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋
«Επικοινωνία̋», στην αναθέτουσα αρχή80 προ̋ έγκριση.
Εάν οι προσφορέ̋ φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλέ̋ σε σχέση με το αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστο̋ που προτείνουν στην προσφορά του̋,
εντό̋ αποκλειστική̋ προθεσμία̋, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋
πρόσκληση̋. 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 ισότιμε̋ προσφορέ̋. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον τη̋ Επιτροπή̋ του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τι̋ ισότιμε̋ προσφορέ̋81.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων82 («Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτή̋ στου̋ προσφέροντε̋ μέσω τη̋
λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του συστήματο̋ ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 τη̋
παρούσα̋.

3.2 Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου83 - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του συστήματο̋ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και
τον καλεί να υποβάλει εντό̋ προθεσμία̋ δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ ειδοποίηση̋ σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, ω̋
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋, καθώ̋
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτή̋.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματο̋, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντό̋ τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολή̋ του̋. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ω̋ άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση τη̋ παραλαβή̋ του̋ και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ω̋ άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντό̋ πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετική̋
έγγραφη̋, μέσω του Συστήματο̋, ειδοποίησή̋ του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την
ω̋ άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρε̋.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτέ̋ προσφορέ̋ λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
80
81
82

83

μέσω του πιστοποιημένου χρήστη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
ήτοι για όλε̋ τι̋ συμβάσει̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ άνω των 60.000, 00 ευρώ, στι̋ οποίε̋ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ
τη̋ παρ. 4 του άρθρου 100, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση
συμμετοχή̋ του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένη̋ τη̋ ανωτέρω διαδικασία̋, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

το

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έω̋ 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτική̋ επιλογή̋) τη̋ παρούσα̋,
Σε περίπτωση έγκαιρη̋ και προσήκουσα̋ ενημέρωση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για μεταβολέ̋ στι̋ προϋποθέσει̋
τι̋ οποίε̋ ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ ότι πληροί, οι
οποίε̋ επήλθαν ή για τι̋ οποίε̋ έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα τη̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενεί̋ μεταβολέ̋), δεν καταπίπτει υπέρ τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του84.
Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋
σύμφωνα με τι̋ παραγράφου̋ 2.2.4 -2.2.8 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή
του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για τη λήψη
απόφαση̋ είτε για την κατακύρωση τη̋ σύμβαση̋ είτε για τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ω̋ εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και τη̋ εισήγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωση̋.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβαση̋
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωση̋, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών τη̋
διαδικασία̋ ελέγχου και αξιολόγηση̋ των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτό̋ από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματο̋.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή τη̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋ σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και ιδίω̋ η σύναψη τη̋ σύμβαση̋ επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδο̋ των προθεσμιών άσκηση̋ των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. τη̋ παρούσα̋
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο τη̋ προδικαστική̋ και δικαστική̋ προστασία̋ και από τι̋ αποφάσει̋
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν.
4129/2013,
γ) κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτό̋ υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά τη̋ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή τη̋ άσκηση̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ και ενδίκων μέσων κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, έπειτα
από σχετική πρόσκληση .85

84
85

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντά̋ του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τι̋ είκοσι (20) ημέρε̋86 από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ ειδική̋
πρόσκληση̋. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το ω̋ άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικέ̋ Προσφυγέ̋ - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενο̋, ο οποίο̋ 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 τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ κατά
παράβαση τη̋ νομοθεσία̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ή τη̋ εσωτερική̋ νομοθεσία̋, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον τη̋ ΑΕΠΠ κατά τη̋ σχετική̋ πράξη̋ ή παράλειψη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋,
προσδιορίζοντα̋ ειδικώ̋ τι̋ νομικέ̋ και πραγματικέ̋ αιτιάσει̋ που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγή̋ κατά πράξη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋87 η προθεσμία για την άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνία̋, άλλω̋
γ) δέκα (10) ημέρε̋ από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση τη̋ πράξη̋ που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψη̋, η προθεσμία για την άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι δεκαπέντε (15)
ημέρε̋ από την επομένη τη̋ συντέλεση̋ τη̋ προσβαλλόμενη̋ παράλειψη̋88.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά89 μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντα̋ κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντα̋ 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 πιστοποιητικών90
Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ 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 τη̋ με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολική̋ ή μερική̋ αποδοχή̋ τη̋ προσφυγή̋ του ή
σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΑΕΠΠ επί τη̋ προσφυγή̋, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί
την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ και η άσκησή τη̋ κωλύουν τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋
επί ποινή ακυρότητα̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση τη̋
προδικαστική̋ προσφυγή̋ δεν κωλύει την πρόοδο τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋, εκτό̋ αν ζητηθούν προσωρινά
μέτρα προστασία̋ κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ μέσω τη̋ λειτουργία̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ΕΣΗΔΗΣ:

86
87
88
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90

Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 τη̋ ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και
διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 τη̋ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου τη̋ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου τη̋ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί τη̋ βασιμότητα̋ των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών τη̋ προσφυγή̋ και των ισχυρισμών τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ και, σε περίπτωση παρέμβαση̋, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντο̋ και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή τη̋, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέταση̋ τη̋ προσφυγή̋91.
Οι χρήστε̋ - οικονομικοί φορεί̋ ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τη̋ προσφυγή̋ από την
ΑΕΠΠ92.
Η άσκηση τη̋ ω̋ άνω προδικαστική̋ προσφυγή̋ αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων τη̋ αίτηση̋ αναστολή̋ και τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋ του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολή̋ κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση
τη̋ απόφαση̋ επί τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋. Για την άσκηση τη̋ αιτήσεω̋ αναστολή̋ κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτηση̋ αναστολή̋ κωλύει τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιο̋
δικαστή̋ αποφανθεί διαφορετικά93.
Γενικότερα διαφορέ̋ που αναφύονται από πράξει̋ ή παραλείψει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ διέπονται από τι̋
διατάξει̋ του Βιβλίου ΙV, άρθρα 345 έω̋ 374 του ν. 4412/2016 και από το ΠΔ 39/2017 (Κανονισμό̋ εξέταση̋
προδικαστικών προσφυγών ενώπιον τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών - ΦΕΚ 64Α/2017).

3.5 Ματαίωση Διαδικασία̋
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεση̋, για του̋ λόγου̋ και υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη τη̋ αρμόδια̋
Επιτροπή̋ του Διαγωνισμού. Επίση̋, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψει̋ σε οποιοδήποτε στάδιο τη̋
διαδικασία̋ ανάθεση̋, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώ̋ τη διαδικασία ή
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά τη̋ ή να αποφασίσει την επανάληψή τη̋ από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

91
92

93

Η διαδικασία εξέταση̋ τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμό̋ εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον τη̋ Αρχή̋
Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήση καλή̋ εκτέλεση̋
Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋
Για την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία τη̋ παρούσα̋ και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋
σύμβαση̋ και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρμογή όλων των όρων
τη̋ σύμβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένη̋ τυχόν
ισόποση̋ προ̋ αυτόν προκαταβολή̋. 94
Σε περίπτωση τροποποίηση̋ τη̋ σύμβαση̋ κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση τη̋
συμβατική̋ αξία̋, ο ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού τη̋ αύξηση̋, εκτό̋ ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει σε περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, όπω̋ αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφονται στο σύνολό τη̋ εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. Εάν στο πρωτόκολλο οριστική̋ ποιοτική̋ και ποσοτική̋
παραλαβή̋ αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ω̋ άνω εγγυήσεων
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του ν. 4412/2016, οι όροι τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋
και συμπληρωματικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋.

4.3 Όροι εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋
4.3.1 Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τομεί̋ του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματο̋ Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και του̋ υπεργολάβου̋ του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που
ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋.
4.3.2 Στι̋ συμβάσει̋ προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή̋ του ν. 2939/2001, επιπλέον
του όρου τη̋ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρο̋ ότι ο ανάδοχο̋ υποχρεούται κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεση̋ να τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και τη̋
παρ. 1 του άρθρου 12 ή και τη̋ παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίηση̋ εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντό̋ τη̋ προθεσμία̋ τη̋ παραγράφου 4
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο

94

Εδάφιο πέμπτο περίπτωση̋ (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων τη̋
παρούσα̋ παραγράφου έχει τι̋ συνέπειε̋ τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .95
Ο υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τα κατά τόπου̋ πρατήρια του για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών, ή εάν υπάρχει συνεργαζόμενο με αυτόν πρατήριο από όπου θα
προμηθεύονται τα καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση στην προσφορά του θα πρέπει να δηλώνει εάν δύναται να
καλύψει τι̋ ανωτέρω υπηρεσίε̋ ή όχι. Η μη δυνατότητα κάλυψη̋ των εν λόγω υπηρεσιών, δεν συνιστά
λόγο αποκλεισμού.
Η Π.Ε Καστοριά̋ δεν υποχρεούνται στην απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων κατά την διάρκεια
ι̋΄χυο̋ τη̋ σύμβαση̋ που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχο̋ δεν απαλλάσσεται από τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ και ευθύνε̋ λόγω ανάθεση̋ τη̋
εκτέλεση̋ τμήματο̋/τμημάτων τη̋ σύμβαση̋ σε υπεργολάβου̋. Η τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβου̋ δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο κύριο̋ ανάδοχο̋ υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνία̋ και του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτή̋, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋,
καθώ̋ και τι̋ απαιτούμενε̋ πληροφορίε̋ σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριο̋ ανάδοχο̋
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντα̋ τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσει̋
συνεργασία̋.96. Σε περίπτωση διακοπή̋ τη̋ συνεργασία̋ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβου̋ τη̋
σύμβαση̋, αυτό̋ υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση τη̋ διακοπή̋ αυτή̋ στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματο̋/ των τμημάτων τη̋ σύμβαση̋ είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ω̋ άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για του̋ υπεργολάβου̋, όπω̋
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα τη̋ παραγράφου 2.2.9.2 τη̋ παρούσα̋,
εφόσον το(α) τμήμα(τα) τη̋ σύμβαση̋, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχο̋ προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοι̋ εκατό (30%) τη̋ συνολική̋ αξία̋
τη̋ σύμβαση̋. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσει̋ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει του̋ ω̋ άνω λόγου̋ και για τμήμα ή τμήματα τη̋ σύμβαση̋ που
υπολείπονται του ω̋ άνω ποσοστού.
Όταν από την ω̋ άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στι̋ παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.4.4. Εφόσον σε κάποια περιοχή/τμήμα, ο προμηθευτή̋ δεν έχει δικό του πρατήριο, υποχρεούται με δαπάνε̋
του να βρει τρόπο προμήθεια̋ των Υπηρεσιών που λειτουργούν στην περιοχή αυτή μέσω συνεργαζόμενου με
αυτόν πρατηρίου. Με την υπογραφή τη̋ Σύμβαση̋ ο προμηθευτή̋ θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη του συνεργαζόμενου με αυτόν πρατηρίου, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται, για λογαριασμό του
αναδόχου, να εφοδιάζει με καύσιμα τι̋ υπηρεσίε̋ τη̋ ΠΕ Καστοριά̋ οι οποίε̋ εδρεύουν στην περιοχή και ότι
αποδέχεται όλου̋ του̋ όρου̋ τη̋ υπογεγραμμένη̋ με τον ανάδοχο σύμβαση̋ καθώ̋ και αντίγραφο τη̋ άδεια̋
λειτουργία̋ του. Σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο θα εκδίδεται στο όνομα του συνεργαζόμενου πρατηρίου
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω την αποκλειστική
ευθύνη θα έχει ο ανάδοχο̋ τη̋ προμήθεια̋.

95
96

Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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4.5 Τροποποίηση σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋
σύμβαση̋, μόνο σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ περ. β τη̋ παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/97
Οι παραπάνω ποσότητε̋ του πίνακα δεν είναι δεσμευτικέ̋ για την Π.Ε Καστοριά̋, ω̋ προ̋ τη συνολική του̋
απορρόφηση κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ που θα υπογραφεί.
Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋, δύναται, εφόσον απαιτηθεί (ενδεχόμενε̋ δυσμενεί̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ πχ
έντονε̋ χιονοπτώσει̋, εντατική χρήση οχημάτων από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋, άνοδο̋ των τιμών κλπ.), να
διαφοροποιήσει τι̋ ποσότητε̋ κατανάλωση̋ μεταξύ των δύο ετών αλλά και να προμηθευτεί περισσότερε̋ των
ανωτέρω συνολικών ποσοτήτων καυσίμων οι οποίε̋ αναφέρονται στι̋ ανωτέρω ομάδε̋ , προ τη̋ λήξη̋ τη̋
σύμβαση̋ ή τη̋ παράταση̋ τη̋ με τον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του συνολικού
προϋπολογισθέντο̋ συμβατικού ποσού, ο προϋπολογισμό̋ του οποίου συνολικά και για κάθε είδο̋ καυσίμου,
αναλύεται στου̋ παρακάτω πίνακε̋:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Ενδεικτικό̋
Α/Α

Περιγραφή είδου̋

Μ.Μ. Ενδεικτική τιμή

Ποσοτ.(lit)

1

Πετρέλαιο κίνηση̋

lit

1,145

60.000,00

68.700,00

2

Βενζίνη αμόλυβδη

lit

1,345

13.000,00

17.485,00

3

Πετρέλαιο Θέρμανση̋

lit

0,852

49.000,00

41.748,00

4

Πετρέλαιο κίνηση̋ αναδασμο

lit

1,145

6.100,00

6.984,50

5

Λιπαντικά

Όπω̋ ο πίνακα̋

10.887,15
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτίμηση
πιθανή̋
αρνητική̋ έκπτωση̋ 5 %

(145.804,65 - 10.887,15) x 5% =
6.745,88 €

Πρ/σμό̋ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 %

145.804,65
6.745,88
152.550,53
36.612,13

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

189.162,66

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Ενδεικτικό̋
Α/Α

Περιγραφή είδου̋

1

Πετρέλαιο κίνηση̋

lit

1,145

60.000,00

68.700,00

2

Βενζίνη αμόλυβδη

lit

1,345

13.000,00

17.485,00

3

Πετρέλαιο Θέρμανση̋

lit

0,852

49.000,00

41.748,00

4

Πετρέλαιο κίνηση̋ αναδασμού

lit

1,145

6.100,00

6.984,50

5

Λιπαντικά

97

Μ.Μ. Ενδεικτική τιμή

Όπω̋ ο πίνακα̋

Ποσοτ.(lit)

Πρ/σμό̋ (€)

10.887,15

Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ τη̋ παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το άρθρο
107 περ. 39 του ν. 4497/2017.

-43-

18PROC004166744 2018-12-11
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτίμηση
πιθανή̋
αρνητική̋ έκπτωση̋ 5 %

(145.804,65 - 10.887,15) x 5% =
6.745,88 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 %

145.804,65
6.745,88
152.550,53
36.612,13

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

189.162,66

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ενδεικτικό̋
Α/Α

Περιγραφή είδου̋

1

Πετρέλαιο κίνηση̋

lit

1,145

2

Βενζίνη αμόλυβδη

lit

1,345

26.000,00

34.970,00

3

Πετρέλαιο Θέρμανση̋

lit

0,852

98.000,00

83.496,00

4

Πετρέλαιο κίνηση̋ αναδασμού
ενισχυμένο

lit

12.200,00

13.969,00

5

Λιπαντικά

Μ.Μ. Ενδεικτική τιμή

Ποσοτ.(lit)

120.000,00 137.400,00

1,145
Όπω̋ ο πίνακε̋
2019 & 2020

21.774,30
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτίμηση
πιθανή̋
αρνητική̋ έκπτωση̋ 5 %

(291.609,30 - 21.774,30) x 5% =
13.491,75

Πρ/σμό̋ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

291.609,30
13.491,75
305.101,05
73.224,25
378.325,30

4.6 Δικαίωμα μονομερού̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋98
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια τη̋ παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋
β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρή̋ παραβίαση̋ των υποχρεώσεων που υπέχει
από τι̋ Συνθήκε̋ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου τη̋
Ένωση̋ στο πλαίσιο διαδικασία̋ δυνάμει του άρθρου 258 τη̋ ΣΛΕΕ.

98

βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερού̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπο̋ πληρωμή̋
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ του μέρου̋/τμήματο̋ τη̋ ποσότητα̋ είδου̋ που παραδόθηκε μετά και την
οριστική παραλαβή τη̋ παραδοτέα̋ ποσότητα̋.
Η πληρωμή του τμηματικού συμβατικού τιμήματο̋ θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201699, καθώ̋ και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ 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 τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ αρχική̋,
καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ Υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπω̋ ισχύει)
β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋,
καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016100
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και και κρατήσεων τη̋ αρχική̋
καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ υπέρ τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016)101 .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματο̋ 1%
για τα καύσιμα και 4% για τα λιπαντικά.
Η πληρωμή των καυσίμων που αφορούν τα Νομικά πρόσωπα θα γίνεται από τα ίδια, με παραστατικά
εκδιδόμενα στο όνομά του̋, χωρί̋ επιβάρυνση τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋
5.2.1. Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋102 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράταση̋ που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

99
100

101

102

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Ο χρόνο̋, τρόπο̋ και η διαδικασία κράτηση̋ των ω̋ άνω χρηματικών ποσών, καθώ̋ και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή τη̋ ω̋ άνω κράτηση̋ εξαρτάται από την έκδοση τη̋ κοινή̋ απόφαση̋ του Υπουργού Οικονομία̋, Ανάπτυξη̋ και
Τουρισμού και Οικονομικών τη̋ παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμό̋ του χρόνου, τρόπου υπολογισμού τη̋ διαδικασία̋ παρακράτηση̋
και απόδοση̋ τη̋ κράτηση̋ 0,06% υπέρ τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώ̋ και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογή̋ τη̋ παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προ̋ παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσει̋:
α) ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋,
β) είσπραξη εντόκω̋ τη̋ προκαταβολή̋ που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν
που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋
προκαταβολή̋. Ο υπολογισμό̋ των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψη̋ τη̋ προκαταβολή̋ από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοση̋ τη̋ απόφαση̋ κήρυξη̋ του ω̋ εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι τη̋ επιστροφή̋ τη̋,
με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερία̋ [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται
η χορήγηση προκαταβολή̋].

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξη̋
του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο103
5% επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ τη̋ ποσότητα̋ που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρί̋
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ τη̋ συνολική̋ ποσότητα̋ αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματο̋ τη̋ καθυστέρηση̋ για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνο̋ που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχο̋ και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνο̋ φόρτωση̋ - παράδοση̋.
Εφόσον ο ανάδοχο̋ έχει λάβει προκαταβολή, εκτό̋ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρο̋ του και τόκο̋ επί του ποσού τη̋ προκαταβολή̋, που υπολογίζεται από την επόμενη τη̋
λήξη̋ του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερία̋. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολή̋].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί τη̋ προκαταβολή̋ γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμή̋
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκεια̋ ή έλλειψη̋ αυτού, με ισόποση κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋
εκτέλεση̋ και προκαταβολή̋ αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχο̋ δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγω̋ σε όλα τα μέλη τη̋
ένωση̋.

5.3 Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συμβάσεων104
Ο ανάδοχο̋ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋), 6.1. (Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών), 6.4. (Απόρριψη
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. Επί τη̋ προσφυγή̋, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ τη̋ παραγράφου 11
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016105 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεω̋ διοικητική προσφυγή.

103
104
105

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντό̋ ενό̋ έτο̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. Η
παράδοση θα γίνεται τμηματικά με βάση τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών. Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεώνεται
στην απορρόφηση του συνόλου των προκηρυχθέντων ποσοτήτων. Υπάρχει η δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου
ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ για έξι(6) επιπλέον μήνε̋ ή και παραπάνω σε εξαιρετικέ̋ περιπτώσει̋ με αιτιολογημένη
απόφαση αρμοδίου οργάνου και μόνο σε περίπτωση μη υπέρβαση̋ των συνολικών ποσοτήτων ή εξάντληση̋ τη̋
σχετική̋ πίστωση̋.
Ο συμβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋ των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοση̋, υπό τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρί̋ να συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ ή άλλοι
ιδιαιτέρω̋ σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώ̋ αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσει̋ του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋, χωρί̋ να υποβληθεί εγκαίρω̋ αίτημα παράταση̋ ή, εάν λήξει ο
παραταθεί̋, κατά τα ανωτέρω, χρόνο̋, χωρί̋ να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋.
6.1.3. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τι̋ τρέχουσε̋ ανάγκε̋ των παραληπτών με ευθύνη,
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή κατόπιν παραγγελία̋ από τι̋ ενδιαφερόμενε̋ για την προμήθεια
Υπηρεσίε̋:
§ Για τα καύσιμα θέρμανση̋:
στι̋ αποθήκε̋ των υπηρεσιών, σε ημέρε̋ και ώρε̋ λειτουργία̋ του̋ και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών
από την ειδοποίηση στον Ανάδοχο.
§ Για τα καύσιμα κίνηση̋:
Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋, θα γίνεται από τα πρατήρια
του προμηθευτή.
Τα πρατήρια διανομή̋ καυσίμων κίνηση̋ θα πρέπει να βρίσκονται εντό̋ εύλογη̋ απόσταση̋ από τι̋
αντίστοιχε̋ διευθύνσει̋ των υπό προμήθεια υπηρεσιών. Ο υποψήφιο̋ αναγράφει τη διεύθυνση του
πρατηρίου/ων που διαθέτει για την προμήθεια.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτή̋ θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που του
παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το
ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ τη̋ συμβατική̋ τιμή̋ κατ’ αυτή̋ του ελεύθερου
εμπορίου καθώ̋ και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και
θα καταλογίζονται σε βάρο̋ του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τι̋ κυρώσει̋ τι̋ οποίε̋
μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβή̋ κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο.
Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια, πλημμύρε̋, κ.λπ.) τα εκχιονιστικά μηχ/τα μπορούν να
προμηθεύονται καύσιμα στον τόπο εκτέλεση̋ των εργασιών.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων υγρών καυσίμων στι̋ έδρε̋ των Υπηρεσιών θα γίνεται
από Επιτροπέ̋ που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται από την κατά τόπο
αρμόδια Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία όμω̋ δεν
ευθύνεται ο προμηθευτή̋ (π.χ. απεργίε̋ κ.λπ.),ο προμηθευτή̋ είναι υποχρεωμένο̋ να προμηθεύει τι̋ Δ.Υ. με
υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα.
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H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τι̋ προβλεπόμενε̋ από τον νόμο κυρώσει̋, για κάθε παράβαση των
όρων τη̋ σύμβαση̋ από την πλευρά του προμηθευτή και κατόπιν γνωμοδότηση̋ τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνο̋ και τρόπο̋ παραλαβή̋ υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών, από επιτροπέ̋,
πρωτοβάθμιε̋ ή και δευτεροβάθμιε̋, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16106 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ω̋ άνω νόμου και το Παράρτημα V τη̋ παρούσα̋
(σχέδιο σύμβαση̋). Κατά την διαδικασία παραλαβή̋ των υλικών δύναται να διενεργείται ποσοτικό̋ και
ποιοτικό̋ έλεγχο̋ και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχο̋
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων υγρών καυσίμων στι̋ έδρε̋ των Υπηρεσιών θα γίνεται
από Επιτροπέ̋ που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται από την κατά τόπο
αρμόδια Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία όμω̋ δεν
ευθύνεται ο προμηθευτή̋ (π.χ. απεργίε̋ κ.λπ.),ο προμηθευτή̋ είναι υποχρεωμένο̋ να προμηθεύει τι̋ Δ.Υ. με
υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα.
Προμηθευτή̋ υποχρεούται να διαθέτει στι̋ αποθήκε̋ του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να
καλύπτει ανά πάσα στιγμή τι̋ ανάγκε̋ των Υπηρεσιών Π.Ε καστοριά̋.
Το κόστο̋ τη̋ διενέργεια̋ των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβή̋, εφόσον το κρίνει απαραίτητο μπορεί να προβαίνει στου̋ προβλεπόμενου̋ ελέγχου̋ και
να συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβή̋ του υλικού με παρατηρήσει̋ –
απόρριψη̋ των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τι̋ επιτροπέ̋ (πρωτοβάθμιε̋ – δευτεροβάθμιε̋) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στου̋ αναδόχου̋.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ τιμή̋, με βάση του̋ ελέγχου̋
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβή̋, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβή̋ 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.
Επίση̋, εάν ο τελευταίο̋ διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθμιε̋ ή δευτεροβάθμιε̋ επιτροπέ̋ παραλαβή̋ μπορεί να ζητήσει εγγράφω̋ εξέταση κατ΄εφεση των
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν
των αποτελεσμάτων τη̋ αρχική̋ εξέταση̋, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα τη̋ κατ΄έφεση εξέταση̋ είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχο̋ δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβή̋ μετά τα αποτελέσματα
τη̋ κατ΄έφεση εξέταση̋.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβή̋ πραγματοποιείται εντό̋
τριάντα (30) ημερών από την ημ/νία παράδοση̋ του̋
106

Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή τη̋ σύμβαση̋ προμήθεια̋ συγκροτείται
τριμελή̋ ή πενταμελή̋ Επιτροπή παρακολούθηση̋ και παραλαβή̋ με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβή̋ του φυσικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, προβαίνοντα̋, σε μακροσκοπικού̋,
λειτουργικού̋ ή και επιχειρησιακού̋ ελέγχου̋ του προ̋ παραλαβή αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, εφόσον προβλέπεται από τη
σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων τη̋ σύμβαση̋ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω
μη τήρηση̋ των ω̋ άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια
επιτροπή παρακολούθηση̋ και παραλαβή̋ με τι̋ παραπάνω αρμοδιότητε̋”
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβή̋ μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια,
με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προ̋ τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμιση̋ τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγή̋ του υλικού και εγγραφή̋ του στα βιβλία τη̋, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρο̋ και τα μέλη τη̋
επιτροπή̋ που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβή̋ προβαίνει σε όλε̋ τι̋ διαδικασίε̋ παραλαβή̋ που προβλέπονται από την ω̋ άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋
προκαταβολή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από
τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.107

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωση̋ – ασφάλιση̋ - ανακοίνωση̋ φόρτωση̋ και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφορά̋, ασφάλιση̋ και παράδοση̋ των ειδών σύμφωνα με του̋ όρου̋
τη̋ παρούσα̋.

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστική̋ απόρριψη̋ ολόκληρη̋ ή μέρου̋ τη̋ συμβατική̋ ποσότητα̋ των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή τη̋ με άλλη, που να είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχο̋
θεωρείται ω̋ εκπρόθεσμο̋ και υπόκειται σε κυρώσει̋ λόγω εκπρόθεσμη̋ παράδοση̋.
Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικό̋ χρόνο̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται στι̋ προβλεπόμενε̋ κυρώσει̋.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στι̋ παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακέ̋ εξετάσει̋
Δεν απαιτείται

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθεια̋108
Ο χρόνο̋ εγγύηση̋ για τα είδη των Καυσίμων, είναι αυτό̋ που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί
υγρών καυσίμων. Ο ανάδοχο̋ ευθύνεται για τυχόν βλάβε̋ που μπορεί να προκληθούν στα οχήματα ή
μηχανήματα από τυχόν κακή̋ ποιότητα των καυσίμων που παραδίδει και οφείλει να αποκαταστήσει με δικά του
έξοδα οποιαδήποτε βλάβη προκύψει εφόσον αποδειχθεί κατάλληλα.
Ο χρόνο̋ εγγύηση̋ για τα είδη των Λιπαντικών, μετρούμενο̋ από την ημερομηνία τη̋ οριστική̋ παραλαβή̋ του
τμήματο̋ τη̋ προμήθεια̋, καθορίζεται σε τουλάχιστον ένα (1) έτο̋ με την επιφύλαξη τη̋ ορθή̋ αποθήκευση̋
και χρήση̋ του̋ και σε περίπτωση αλλοίωσή̋ του̋ ο ανάδοχο̋ υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή του̋. Ο
ανάδοχο̋ ευθύνεται για τυχόν βλάβε̋ που μπορεί να προκληθούν στα οχήματα ή μηχανήματα από τυχόν κακή̋
107

108

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τι̋ οδηγίε̋ που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία
δεν έχει καταργηθεί.
Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
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ποιότητα των λιπαντικών που παραδίδει και οφείλει να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα οποιαδήποτε βλάβη
προκύψει εφόσον αποδειχθεί κατάλληλα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωση̋ του αναδόχου προ̋ τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋, επιτροπή εισηγείται στο
αποφαινόμενο όργανο τη̋ σύμβαση̋ την έκπτωση του αναδόχου.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμή̋109
Δεν Προβλέπεται

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

109

Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου τη̋
Σύμβαση̋ (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋ είναι προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανση̋, κίνηση̋ και λιπαντικών για τι̋ ανάγκε̋
των υπηρεσιών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ για τα έτη 2019 -2020.
Τα προ̋ προμήθεια είδη κατατάσσονται στου̋ ακόλουθου̋ κωδικού̋ του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 09135100-5, 09134100-8, 09132000-3, 09132100-4, 09211000-1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
A/A

ΦΟΡΕΑΣ

1

Κτίριο Π.Ε. Καστοριά̋

2

Αμαξοστάσιο

3

Κτίριο Κτηνιατρική̋

4

Παράλληλα έργα αναδασμού

Πετρέλαιο
θέρμανση̋ lit.

8.700,00

60.000,00

0

8.000,00

0

4.300

0

6.100,00

0

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Βενζίνη
Αμόλυβδη lit.

2.900,00

36.000,00

Π.Ε. Καστοριά̋

Πετρέλαιο
κίνηση̋ lit.

49.000,00

69.000,00

13.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ κ.α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΑΔΙ 20W50 Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

2 ΒΑΡΕΛΙ

2

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ATF CATTERPILLAR TO-2, DEXTRON DX III, ALLISON C3

1 ΒΑΡΕΛΙ

3

ΛΑΔI ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ SAE T-68

4 ΒΑΡΕΛΙΑ

4

ΛΑΔΙ 10W40 Volvo VDS3 SAE

1 ΒΑΡΕΛΙΑ

5

ΛΑΔΙ 10W40 SAE E5-E7 EURO 5

6

ΛΑΔΙ 15W40 SAE Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

7

ΛΑΔΙ 10W30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΣΑΖΜΑΝ

1 ΒΑΡΕΛΙ

8

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 GL-5

1 ΒΑΡΕΛΙ

9

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W90 API GL-5 20L

3Χ20 ΛΙΤΡΑ

10

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 20L

2Χ20 ΛΙΤΡΑ

11

ΑD BLUE10L

20Χ10 ΛΙΤΡΑ

1 ΒΑΡΕΛΙ
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12

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ 400ml

72 ΤΕΜ.

13

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ 400ml

72 ΤΕΜ.

14

ΓΡΑΣΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ)

15

ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ 200gr

72 TEM.

16

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ 500ml

96 TEM.

17

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

18

ΣΠΡΕΙ ΕΠΑΦΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 400ml

12 ΤΕΜ.

19

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250 ml

48 ΤΕΜ,

20

ΠΑΡΑΦΛΟΥ

21

ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 750 gr και άνω

72 ΤΕΜ.

22

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΒ 228.51

40 ΛΙΤΡΑ

23

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ ΜΒ 235.8

20ΛΙΤΡΑ

24

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΒ 236.3

5 ΛΙΤΡΑ

25

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΒ 235.41

20 ΛΙΤΡΑ

26

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΒ 325.50

20 ΛΙΤΡΑ

15 kG

2X20 ΛΙΤΡΑ

1 ΒΑΡΕΛΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
A/A

ΦΟΡΕΑΣ

1

Κτίριο Π.Ε. Καστοριά̋

2

Αμαξοστάσιο

3

Κτίριο Κτηνιατρική̋

4

Παράλληλα έργα αναδασμού

Π.Ε. Καστοριά̋

ΣΥΝΟΛΟ

Πετρέλαιο
θέρμανση̋ lit.

Πετρέλαιο
κίνηση̋ lit.

Βενζίνη
Αμόλυβδη lit.

2.900,00

8.700,00

60.000,00

0

8.000,00

0

4.300

0

6.100,00

0

36.000,00
5.000,00

49.000,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – κ.α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΑΔΙ 20W50 Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

2 ΒΑΡΕΛΙ

2

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ATF CATTERPILLAR TO-2, DEXTRON DX III, ALLISON C3

1 ΒΑΡΕΛΙ

3

ΛΑΔI ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ SAE T-68

4 ΒΑΡΕΛΙΑ

4

ΛΑΔΙ 10W40 Volvo VDS3 SAE

1 ΒΑΡΕΛΙΑ

5

ΛΑΔΙ 10W40 SAE E5-E7 EURO 5

6

ΛΑΔΙ 15W40 SAE Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

7

ΛΑΔΙ 10W30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΣΑΖΜΑΝ

1 ΒΑΡΕΛΙ

8

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 GL-5

1 ΒΑΡΕΛΙ

9

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W90 API GL-5 20L

3Χ20 ΛΙΤΡΑ

10

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 20L

2Χ20 ΛΙΤΡΑ

11

ΑD BLUE10L

20Χ10 ΛΙΤΡΑ

12

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ 400ml

72 ΤΕΜ.

13

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ 400ml

72 ΤΕΜ.

14

ΓΡΑΣΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ)

15

ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ 200gr

72 TEM.

16

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ 500ml

96 TEM.

17

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

18

ΣΠΡΕΙ ΕΠΑΦΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 400ml

12 ΤΕΜ.

19

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250 ml

48 ΤΕΜ,

20

ΠΑΡΑΦΛΟΥ

21

ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 750 gr και άνω

72 ΤΕΜ.

22

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΒ 228.51

40 ΛΙΤΡΑ

23

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ ΜΒ 235.8

20ΛΙΤΡΑ

24

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΒ 236.3

5 ΛΙΤΡΑ

25

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΒ 235.41

20 ΛΙΤΡΑ

26

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΒ 325.50

20 ΛΙΤΡΑ

1 ΒΑΡΕΛΙ
2 ΒΑΡΕΛΙΑ

15 kG

2X20 ΛΙΤΡΑ

1 ΒΑΡΕΛΙ

Απαιτήσει̋ και Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ ανά τμήμα αντικειμένου
Για τα καύσιμα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθε̋ ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋:

·
Πετρέλαιο θέρμανση̋ σύμφωνα με τι̋ κρατικέ̋ προδιαγραφέ̋.
i) Την Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): «Προδιαγραφέ̋ και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου
θέρμανση̋»
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ii) Την Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β΄/5-9-03 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1630Β/03):«Διαδικασίε̋
χρωματισμού και ιχνηθέτηση̋ πετρελαίου θέρμανση̋».

Γενικά για τα καύσιμα κίνηση̋ ισχύουν οι διατάξει̋ τη̋ Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501 Β/29-2-2012):
«Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋, στον τομέα τη̋ ποιότητα̋ καυσίμων βενζίνη̋ και ντίζελ, προ̋ την
οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπω̋ τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α. 94/2012/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 2075 Β/4-7-12).

·

Πετρέλαιο κίνηση̋ σύμφωνα με την K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): «Καύσιμα
αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνηση̋ – Απαιτήσει̋ και Μέθοδοι Δοκιμών», όπω̋ τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010), όπω̋ αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ'αριθμ. 117/2014/15
(ΦΕΚ 921 Β/21-05-2015).
Αριθμό̋ κετανίων = 45 (min) ΚΘΙ (κατώτερη̋ θερμαντική̋ ικανότητα̋) = 9.800 – 10.400 kcal/KG,
περιεκτικότητα σε προσμίξει̋ θείου = 0,3% (ΜΑΧ). Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλε̋
προσμίξει̋ από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο
θέρμανση̋.Θα πρέπει η ρευστότητα του πετρελαίου να παραμένει σταθερή σε χαμηλέ̋ θερμοκρασίε̋
μέχρι -20 οC τουλάχιστον και να μην δημιουργεί δυσλειτουργία στι̋ μηχανέ̋ των οχημάτων.

·

Βενζίνη αμόλυβδη σύμφωνα με τη Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2007): «Καύσιμα αυτοκινήτων Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσει̋ και Μέθοδοι Δοκιμών».
θα εναρμονίζεται πλήρω̋ με τι̋ σχετικέ̋ προδιαγραφέ̋ για την αμόλυβδη βενζίνη που καθορίζει το
αρμόδιο Υπουργείο.

Για τα λιπαντικά πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθε̋ ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋:
Α) Είναι καλή̋ ποιότητα̋ ,πρωτογενή και µη ανακυκλωµένα. Τα λάδια πολλαπλή̋ ρευστότητα̋ θα έχουν
την ιδιότητα να µην µμεταβάλλεται το ιξώδε̋ του̋ σε ένα ευρύ φάσµα θεοκρασιών , θα πρέπει να
προσκομιστεί βεβαίωση τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ των λιπαντικών ότι είναι πρωτογενή.
Β) Έχουν προδιαγραφέ̋ σύµφωνα µα την Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005 )
των υπουργών Οικονομία̋ & οικονομικών και Ανάπτυξη̋ περιβάλλοντο̋ ,χωροταξία̋ και ∆ηµοσίων Έργων.
Γ) Είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποίηση̋ καταλληλότητα̋ (approval) προσφερόμενου προϊόντο̋
για συγκεκριμένα είδη που προσδιορίζονται στι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέα̋ χρηματοδότηση̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ είναι ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ΠΕ Καστοριά̋ τη̋ Περιφέρεια̋
Δυτική̋ Μακεδονία̋.
Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋
Μακεδονία̋ – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋ του έτου̋ 2019, από τον φορέα 02.03, ειδικό φορέα 072, κατά
ΚΑΕ ω̋ εξή̋, ΚΑΕ 1511.01.00001 ποσό 112.212,87 ευρώ, ΚΑΕ 1511.01.00002 ποσό 13.500,066 ευρώ, ΚΑΕ 1512.01
ποσό 54.355,896 ευρώ, και από τον φορέα 02.03., ειδικό φορέα 071, ΚΑΕ 9471.03.07278 ποσό 9.093,819 και του
έτου̋ 2020, από τον φορέα 02.03, ειδικό φορέα 072, κατά ΚΑΕ ω̋ εξή̋, ΚΑΕ 1511.01.00001 ποσό 112.212,87
ευρώ, ΚΑΕ 1511.01.00002 ποσό 13.500,066 ευρώ, ΚΑΕ 1512.01 ποσό 54.355,896 ευρώ, και από τον φορέα 02.03.,
ειδικό φορέα 071, ΚΑΕ 9471.03.07278 ποσό 9.093,819
Τιμέ̋ Αναφορά̋ (χωρί̋ ΦΠΑ) :
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Τιμή αναφορά̋ Πετρελαίου Θέρμανση̋ λιανική̋ πώληση̋: 0,852
Τιμή αναφορά̋ Πετρελαίου Κίνηση̋ λιανική̋ πώληση̋: 1,145
Τιμή αναφορά̋ Βενζίνη Αμόλυβδη λιανική̋ πώληση̋: 1,345
Α. Για τα καύσιμα οι ανωτέρω τιμέ̋ είναι οι ενδεικτικέ̋ τιμέ̋ των καυσίμων του Τμήματο̋ Εμπορίου τη̋
Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ κατά την 7/8/2018, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανση̋ είναι τη̋
τελευταία̋ εβδομάδα̋ του Απριλίου του έτου̋ 2018.
Β. Για τα λιπαντικά ο προϋπολογισμό̋ μορφώθηκε σύμφωνα με τα περυσινά στοιχεία τιμών και ποσοτήτων.
Η εκτιμώμενη αξία τη̋ σύμβαση̋ για το σύνολο των ανωτέρω τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των 378.325,30 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και εκτίμηση πιθανή̋ αρνητική̋ έκπτωση̋ 5% (προϋπολογισμό̋ χωρί̋ ΦΠΑ :
€ 305.101,05 ΦΠΑ : 73.224,25 €).
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ 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 τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ αρχική̋,
καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ Υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπω̋ ισχύει)
β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋,
καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016110
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και και κρατήσεων τη̋ αρχική̋
καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ υπέρ τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016)111 .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου ….% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματο̋ 1%
για τα καύσιμα και 4% για τα λιπαντικά.
Η πληρωμή των καυσίμων που αφορούν τα Νομικά πρόσωπα θα γίνεται από τα ίδια, με παραστατικά
εκδιδόμενα στο όνομά του̋, χωρί̋ επιβάρυνση τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋.

110

111

Ο χρόνο̋, τρόπο̋ και η διαδικασία κράτηση̋ των ω̋ άνω χρηματικών ποσών, καθώ̋ και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή τη̋ ω̋ άνω κράτηση̋ εξαρτάται από την έκδοση τη̋ κοινή̋ απόφαση̋ του Υπουργού Οικονομία̋, Ανάπτυξη̋ και
Τουρισμού και Οικονομικών τη̋ παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμό̋ του χρόνου, τρόπου υπολογισμού τη̋ διαδικασία̋ παρακράτηση̋
και απόδοση̋ τη̋ κράτηση̋ 0,06% υπέρ τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώ̋ και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογή̋ τη̋ παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συμπληρωση Ειδική̋ Φόρμα̋ ΕΣΗΔΗΣ (Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋)
Οδηγίε̋ συμπλήρωση̋ του πίνακα
Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένο̋ να συμπληρώσει στο σύστημα, τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωση̋, έχοντα̋
την απόλυτη ευθύνη τη̋ ακρίβεια̋ των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πινάκα
συμμόρφωση̋.
Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ότι «Ο υποψήφιο̋ προμηθευτή̋ έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών τη̋
Διακήρυξη̋, όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται λεπτομερώ̋ στο παράρτημα Ι «Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ – Ειδικοί Όροι»
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ Διακήρυξη̋ 9/2018 και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται πλήρω̋ με
όλου̋ του̋ όρου̋ αυτή̋», για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχε̋ απαντήσει̋ μέσω του συμπληρωμένου
και ψηφιακά υπογεγραμμένου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’) και το οποίο
περιλαμβάνει:
Α) Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ και
Β) Ειδικού̋ όρου̋ εκτέλεση̋ τη̋ προμήθεια̋ ανάμεσα στον ανάδοχο και την αναθέτουσα αρχή.
Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριμένε̋ προδιαγραφέ̋ θεωρούνται ω̋
απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, με του̋ οποίου̋ ο προσφέρων υποχρεούται να
συμμορφωθεί. Προσφορέ̋ που δεν καλύπτουν πλήρω̋ απαράβατου̋ όρου̋ απορρίπτονται ω̋ μη αποδεκτέ̋.
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ
/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι. Απαντώντα̋ «ΝΑΙ», ο υποψήφιο̋ θα πρέπει να προβεί την
προσθήκη παραπομπή̋.
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή αναγράφεται η παραπομπή, εφόσον υπάρχει, στο συμπληρωμένο και
ψηφιακά υπογεγραμμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α. «Ο υποψήφιο̋ προμηθευτή̋
έλαβε
γνώση
των
τεχνικών
προδιαγραφών τη̋ Διακήρυξη̋, όπω̋
αυτέ̋ περιγράφονται λεπτομερώ̋
στη νομοθεσία, σχετικά με την
ποιότητα
των
καυσίμων
και
λιπαντικών και στην Διακήρυξη
……./2018 και δεσμεύεται ότι θα
συμμορφώνεται πλήρω̋ με όλου̋
του̋ όρου̋ και απαιτήσει̋ αυτή̋
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋
σύμβαση̋»

ΝΑΙ

Β. Ο υποψήφιο̋ έλαβε γνώση των
λοιπών όρων και υποχρεώσεων τη̋
αριθμ. ……./2018 Διακήρυξη̋ και
δεσμεύεται ότι του̋ αποδέχεται
πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα.

ΝΑΙ

Γ. Υποβάλλεται προσφορά μέρο̋ των
Τμημάτων? Αν ΝΑΙ ποια

ΝΑΙ

Δ.1 Για κάποιο/α από τα Τμήματα θα
υπαρξει συνεργαζόμενο πρατήριο
στην περιοχή λόγω μη ύπαρξη̋
ιδιόκτητου? Αν ΝΑΙ σε ποιο/ποια
Τμήμα/Τμήματα

ΝΑΙ

Δ.2
Οι
ιδιοκτήτε̋
των
συνεργαζόμενων πρατηρίων έχουν
αποδεκτεί
την
εκτέλεση
τη̋
προμήθεια̋ ̋κ μέρου̋ σα̋ σε
περίπτωση
που
αναδειχθείτε
μειοδότε̋?

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Προμήθεια̋ (ΕΕΕΠ)

Έγγραφο

Μέρο̋ Ι: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋
και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία τη̋ δημοσίευση̋
Για διαδικασίε̋ σύναψη̋ σύμβαση̋ για τι̋ οποίε̋ έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού
στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, οι πληροφορίε̋ που απαιτούνται στο μέρο̋ Ι
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η
σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋:
Αριθμό̋ τη̋ προκήρυξη̋
Αριθμό̋ ανακοίνωση̋ στην ΕΕ:
URL τη̋ ΕΕ

National Official Journal
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Ένωση̋ ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευση̋ εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίε̋ με τι̋ οποίε̋ θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύμβαση̋ (π.χ. παραπομπή
σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χώρα:
Ελλάδα
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Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία σύναψη̋ συμβάσεων
Type of procedure
Not specified
Τίτλο̋:
Διεθνή̋ Ηλεκτρονικό̋ Διαγωνισμό̋ προμήθεια̋ υγρών καυσίμων θέρμανση̋, κίνηση̋ και
λιπαντικών για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ – Έδρα̋, των
υπηρεσιών αρμοδιότητα̋ Π.Ε Καστοριά̋ υπηρεσιών για δύο έτη.
Σύντομη περιγραφή:
Διεθνή̋ Ηλεκτρονικό̋ Διαγωνισμό̋ προμήθεια̋ υγρών καυσίμων θέρμανση̋, κίνηση̋ και
λιπαντικών για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ για δύο έτη.
Αριθμό̋ αναφορά̋ αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): ……./2018

Μέρο̋ ΙΙ: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδό̋ και αριθμό̋:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
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Αρμόδιο̋ ή αρμόδιοι επικοινωνία̋:
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
Εάν δεν υπάρχει αριθμό̋ ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίηση̋, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

! Ναι
! Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθεια̋ κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»

ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενη̋
απασχόληση̋;
! Ναι
! Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τι̋ κατηγορίε̋ στι̋ οποίε̋ ανήκουν οι
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι εγγεγραμμένο̋ σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματο̋ (προ)επιλογή̋];

! Ναι
! Όχι
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα τη̋ παρούσα̋ ενότητα̋, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντο̋ μέρου̋, συμπληρώστε το μέρο̋ V,
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρο̋ VI.
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α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφή̋ ή πιστοποίηση̋, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφή̋ ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
να αναφέρετε:
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογή̋;

! Ναι
! Όχι
• Επιπροσθέτω̋, συμπληρώστε τι̋ πληροφορίε̋ που λείπουν στο μέρο̋ IV,
ενότητε̋ Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα τη̋ προμήθεια̋

ε) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμή̋
εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και φόρων ή να παράσχει πληροφορίε̋ που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθεία̋, μέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋
μέλο̋ διατίθεται αυτή δωρεάν;

! Ναι
! Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμμετέχει στη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ από κοινού με
άλλου̋;

! Ναι
! Όχι
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από του̋ άλλου̋
εμπλεκόμενου̋ οικονομικού̋ φορεί̋.
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α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλή̋,
υπεύθυνο̋ για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε του̋ άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία προμήθεια̋:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντο̋ ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τι̋ παρτίδα/ε̋ για τι̋ οποίε̋ ο οικονομικό̋
φορέα̋ επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ εκπροσώπου̋ του οικονομικού φορέα

#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για
του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύμβαση̋:

Όνομα
Επώνυμο
Ημερομηνία γέννηση̋
Τόπο̋ γέννηση̋
Οδό̋ και αριθμό̋:
Ταχ. κωδ.:
-
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Πόλη:
Χώρα:
--Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τι̋ μορφέ̋ τη̋, την
έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίε̋ σχετικά με τη στήριξη στι̋ ικανότητε̋ άλλων οντοτήτων Ο οικονομικό̋
φορέα̋ στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί
στα κριτήρια επιλογή̋ που καθορίζονται στο μέρο̋ IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνε̋ που καθορίζονται στο μέρο̋ V κατωτέρω;

! Ναι
! Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τι̋ πληροφορίε̋ που
απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντο̋ μέρου̋, καθώ̋ και το
μέρο̋ ΙΙΙ, για κάθε μία από τι̋ σχετικέ̋ οντότητε̋, δεόντω̋ συμπληρωμένα και
υπογεγραμμένα από του̋ ενδιαφερόμενου̋ φορεί̋. Σημειώσετε ότι αυτό θα
πρέπει επίση̋ να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίω̋ του̋ υπεύθυνου̋
για τον έλεγχο τη̋ ποιότητα̋
και, όταν πρόκειται για δημόσιε̋ συμβάσει̋ έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τι̋ τεχνικέ̋
υπηρεσίε̋ που ο οικονομικό̋ φορέα̋ μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικέ̋ για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τι̋ ικανότητε̋ στι̋ οποίε̋
στηρίζεται ο οικονομικό̋ φορέα̋, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τι̋ πληροφορίε̋
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τι̋ σχετικέ̋ οντότητε̋.
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Δ: Πληροφορίε̋ σχετικά με υπεργολάβου̋ στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικό̋ φορέα̋

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίε̋ αυτέ̋ ζητούνται ρητώ̋ από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα τη̋ σύμβαση̋ σε τρίτου̋
υπό μορφή υπεργολαβία̋;

! Ναι
! Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ ζητούν ρητώ̋ αυτέ̋ τι̋ πληροφορίε̋
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρο̋ Ι, να παράσχετε τι̋ πληροφορίε̋
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντο̋ μέρου̋ και σύμφωνα με το
μέρο̋ III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρο̋ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋
Στο άρθρο 57 παράγραφο̋ 1 τη̋ οδηγία̋ 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλεισμού

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση ει̋ βάρο̋ του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθεία̋ περίοδο̋ αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋
απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008, σ. 42).
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Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση
δεδομένων κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση ει̋ βάρο̋ του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθεία̋ περίοδο̋ αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ δωροδοκία̋ στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Ένωση̋, ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφο̋ 1 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003,
σ. 54). Αυτό̋ ο λόγο̋ αποκλεισμού περιλαμβάνει επίση̋ τη διαφθορά όπω̋ ορίζεται στο εθνικό
δίκαιο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
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! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση ει̋ βάρο̋ του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθεία̋
περίοδο̋ αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋
σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
τη̋ 27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση ει̋ βάρο̋ του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για
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τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει

με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋ με

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθεία̋ περίοδο̋
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπω̋ ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο του Συμβουλίου, τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3). Αυτό̋ ο λόγο̋ αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίση̋ την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματο̋, όπω̋ αναφέρονται στο
άρθρο 4 τη̋ εν λόγω απόφαση̋-πλαίσιο.
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋
τρομοκρατία̋
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση ει̋ βάρο̋ του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθεία̋ περίοδο̋
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο
1 τη̋ οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη̋ 26η̋
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού
συστήματο̋ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη
χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 25.11.2005, σ.15).
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Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
Παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση ει̋ βάρο̋ του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθεία̋ περίοδο̋ αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋
οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1).
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
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URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
-

Β:

Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών

κοινωνική̋ ασφάλιση̋
Στο άρθρο 57 παράγραφο̋ 2 τη̋ οδηγία̋ 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικό̋ φορέα̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο̋ όσο και στο κράτο̋ μέλο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάσταση̋;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Οικεία χώρα ή κράτο̋ μέλο̋
--Ενεχόμενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτό̋ από δικαστική ή διοικητική
απόφαση;

! Ναι
! Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

! Ναι
! Όχι
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Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκη̋ ή έκδοση̋ τη̋ απόφαση̋.
Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, εφόσον ορίζεται απευθεία̋ σε αυτήν, η διάρκεια
τη̋ περιόδου αποκλεισμού
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του, είτε καταβάλλοντα̋ του̋ φόρου̋ ή
τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή του̋;

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
Καταβολή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋
Παραβίασε ο οικονομικό̋ φορέα̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο̋ όσο και στο κράτο̋ μέλο̋
τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάσταση̋;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
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Οικεία χώρα ή κράτο̋ μέλο̋
--Ενεχόμενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτό̋ από δικαστική ή διοικητική
απόφαση;

! Ναι
! Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

! Ναι
! Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκη̋ ή έκδοση̋ τη̋ απόφαση̋.
Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, εφόσον ορίζεται απευθεία̋ σε αυτήν, η διάρκεια
τη̋ περιόδου αποκλεισμού
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του, είτε καταβάλλοντα̋ του̋ φόρου̋ ή
τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή του̋;

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
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URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Στο άρθρο 57 παράγραφο̋ 4 τη̋ οδηγία̋ 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου Ο οικονομικό̋
φορέα̋ έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τι̋ υποχρεώσει̋ του στον τομέα του περιβαλλοντικού
δικαίου; Όπω̋ αναφέρονται για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ προμήθεια̋ στο εθνικό δίκαιο, στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα τη̋ προμήθεια̋ ή στο άρθρο 18 παράγραφο̋ 2 τη̋ οδηγία̋
2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σα̋ («αυτοκάθαρση»)

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τι̋ υποχρεώσει̋ του στον τομέα του
κοινωνικού δικαίου; Όπω̋ αναφέρονται για του̋ σκοπού̋ τη̋
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παρούσα̋ προμήθεια̋ στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα τη̋ προμήθεια̋ ή
στο άρθρο 18 παράγραφο̋ 2 τη̋ οδηγία̋ 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σα̋ («αυτοκάθαρση»)

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στου̋ τομεί̋ του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τι̋ υποχρεώσει̋ του στον τομέα του
εργατικού δικαίου; Όπω̋ αναφέρονται για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ προμήθεια̋ στο εθνικό
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα τη̋ προμήθεια̋ ή στο άρθρο 18 παράγραφο̋ 2 τη̋
οδηγία̋ 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σα̋ («αυτοκάθαρση»)

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικό̋ φορέα̋ πτώχευση;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε

του̋

λόγου̋

για

του̋

οποίου̋,

ωστόσο,

μπορείτε

να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ δεν είναι απαραίτητο να
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμό̋ των οικονομικών φορέων στην

παρούσα

περίπτωση

έχει

καταστεί

υποχρεωτικό̋

βάσει

του

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρί̋ δυνατότητα παρέκκλιση̋ όταν
ο οικονομικό̋

φορέα̋ είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη

σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικό̋
δραστηριοτήτων;

φορέα̋

αντικείμενο

Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Διευκρινίστε του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισμό̋ των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικό̋ βάσει του εφαρμοστέου εθνικού
δικαίου χωρί̋ δυνατότητα παρέκκλιση̋ όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι, ωστόσο,
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
Διακανονισμό̋ με του̋ πιστωτέ̋
Βρίσκεται ο οικονομικό̋ φορέα̋ σε διακανονισμό με πιστωτέ̋;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισμό̋ των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικό̋ βάσει του εφαρμοστέου εθνικού
δικαίου χωρί̋ δυνατότητα παρέκκλιση̋ όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι, ωστόσο,
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
-

Κατάσταση ανάλογη τη̋ πτώχευση̋, δυνάμει τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ Βρίσκεται ο
οικονομικό̋ φορέα̋ σε οποιαδήποτε ανάλογη τη̋ πτώχευση̋ κατάσταση, προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ νομοθετικέ̋ και κανονιστικέ̋
διατάξει̋;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισμό̋ των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικό̋ βάσει του εφαρμοστέου εθνικού
δικαίου χωρί̋ δυνατότητα παρέκκλιση̋ όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι, ωστόσο,
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
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URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
-

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή Είναι τα
περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισμό̋ των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικό̋ βάσει του εφαρμοστέου εθνικού
δικαίου χωρί̋ δυνατότητα παρέκκλιση̋ όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι, ωστόσο,
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση δεδομένων
κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
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! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικέ̋ δραστηριότητε̋ του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν
ο αποκλεισμό̋ των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικό̋ βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρί̋ δυνατότητα παρέκκλιση̋ όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση
δεδομένων κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
-
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Συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σα̋ («αυτοκάθαρση»)

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ένοχο̋ σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματο̋
Έχει διαπράξει ο οικονομικό̋ φορέα̋ σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση,
βλέπε ορισμού̋ στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα τη̋ προμήθεια̋.
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σα̋ («αυτοκάθαρση»)

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω τη̋ συμμετοχή̋ του στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋
σύμβαση̋
Είναι ο οικονομικό̋ φορέα̋ ενήμερο̋ για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπω̋
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα τη̋ προμήθεια̋,
λόγω τη̋ συμμετοχή̋ του στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋;
Η απάντησή σα̋
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! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋
σύμβαση̋
Έχει ο οικονομικό̋ φορέα̋, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλέ̋ στην
αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην
κατάρτιση τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύμβαση̋;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ παρόμοιε̋ κυρώσει̋
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋,
προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενη̋ σύμβαση̋ παραχώρηση̋,
πρόωρη καταγγελία τη̋ σύμβαση̋, αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ παρόμοιε̋ κυρώσει̋;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σα̋ («αυτοκάθαρση»)

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ψευδεί̋

δηλώσει̋,

απόκρυψη

πληροφοριών,

ανικανότητα

παροχή̋

των

απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα τη̋
παρούσα̋ διαδικασία̋
Ο οικονομικό̋ φορέα̋:
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α) έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την
ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογή̋,
β) έχει αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρί̋ καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του αναθέτοντο̋ φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋ ή
να παράσχει εξ αμελεία̋
παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Μέρο̋ IV: Κριτήρια επιλογή̋

Α: Καταλληλότητα

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένο̋ στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτο̋
μέλο̋
εγκατάστασή̋ του, όπω̋ περιγράφεται στο παράρτημα XI τη̋ οδηγία̋ 2014/24/ΕΕ· οι
οικονομικοί φορεί̋ από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με
άλλε̋ απαιτήσει̋ που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση
δεδομένων κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
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Κωδικό̋
Εκδότη̋
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένο̋ στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτο̋ μέλο̋ εγκατάστασή̋
του, όπω̋ περιγράφεται στο παράρτημα XI τη̋ οδηγία̋ 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορεί̋
από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλε̋ απαιτήσει̋ που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση
δεδομένων κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Μηχανήματα, εγκαταστάσει̋ και τεχνικό̋ εξοπλισμό̋
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσει̋ και
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση τη̋σύμβαση̋:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση
δεδομένων κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
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URL
Κωδικό̋
Εκδότη̋
-Λήξη
Μέρο̋ V: Περιορισμό̋ του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογή̋
υποψηφίων

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρί̋ διακρίσει̋ κριτήρια ή
του̋ κανόνε̋, ώστε να περιορίζεται ο αριθμό̋ των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:
Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλε̋
μορφέ̋ αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο
οικονομικό̋ φορέα̋ έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπέ̋ μορφέ̋ αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
Η απάντησή σα̋

! Ναι
! Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ διαθέσιμε̋ δωρεάν για τι̋ αρχέ̋ από τη βάση
δεδομένων κράτου̋ μέλου̋ τη̋ ΕΕ;
! Ναι
! Όχι
URL
Κωδικό̋
-
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Εκδότη̋
-

Μέρο̋ VΙ: Τελικέ̋ δηλώσει̋

Ο οικο

Ο οικονομικό̋ φορέα̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματο̋ και
χωρί̋ καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τι̋ λοιπέ̋ μορφέ̋
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτό̋ εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθεία̋ με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋ αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο
οικονομικό̋ φορέα̋ έχει παράσχει τι̋ απαραίτητε̋ πληροφορίε̋ (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη
συγκατάθεση πρόσβαση̋ ή
β) Από τι̋ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή
του άρθρου 59 παράγραφο̋ 5 δεύτερο εδάφιο τη̋ οδηγία̋ 2014/24/ΕΕ), η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχουν ήδη στην κατοχή του̋ τα σχετικά
έγγραφα.
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ δίδω επισήμω̋ τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμό̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του αναθέτοντα φορέα, όπω̋
καθορίζεται στο μέρο̋ Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τι̋ οποίε̋ έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρο̋/ενότητα/σημείο] του παρόντο̋ Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Προμήθεια̋ για του̋ σκοπού̋ τ... [προσδιορισμό̋ τη̋
διαδικασία̋ προμήθεια̋: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, αριθμό̋ αναφορά̋)].
Ημερομηνία, τόπο̋ και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-έ̋):
Ημερομηνία
Τόπο̋
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομική̋ Προσφορά̋
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
(αν υπάρχουν)

Ημερομηνία: ………………

Για τον υποψήφιο Ανάδοχο

Σφραγίδα / Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο
Νομίμου Εκπροσώπου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αναγράψτε στο αντίστοιχο πεδίο το προσφερόμενο ποσοστό (%) έκπτωση̋ επί τη̋ εκάστοτε
μέση̋ τιμή̋ λιανική̋ πώληση̋ (τα σκιασμένα πεδία δεν έχουν αντικείμενο προσφορά̋).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
%

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανση̋
Πετρέλαιο
Κίνηση̋
Βενζίνη
Αμόλυβδη

Σημείωση: Εφόσον Δοθεί προσφορά για το Τμήμα Λιπαντικά, ο υποψήφιο̋ θα πρέπει να συμπληρώσει
και τον παρακάτω πίνακα
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΑΔΙ 20W50 Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

2 ΒΑΡΕΛΙ

2

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ATF CATTERPILLAR TO-2, DEXTRON
DX III, ALLISON C3

1 ΒΑΡΕΛΙ

3

ΛΑΔI ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ SAE T-68

4 ΒΑΡΕΛΙΑ

4

ΛΑΔΙ 10W40 Volvo VDS3 SAE

1 ΒΑΡΕΛΙΑ

5

ΛΑΔΙ 10W40 SAE E5-E7 EURO 5

1 ΒΑΡΕΛΙ

6

ΛΑΔΙ 15W40 SAE Βαρέων οχημάτων CF4 κ’ άνω

2 ΒΑΡΕΛΙΑ

7

ΛΑΔΙ 10W30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΣΑΖΜΑΝ

1 ΒΑΡΕΛΙ

8

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 GL-5

1 ΒΑΡΕΛΙ

9

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W90 API GL-5 20L

3Χ20 ΛΙΤΡΑ

10

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 20L

2Χ20 ΛΙΤΡΑ

11

ΑD BLUE10L

20Χ10 ΛΙΤΡΑ

12

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ 400ml

72 ΤΕΜ.

13

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ 400ml

72 ΤΕΜ.

14

ΓΡΑΣΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ)

15

ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ 200gr

72 TEM.

16

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ 500ml

96 TEM.

15 kG
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17

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

2X20 ΛΙΤΡΑ

18

ΣΠΡΕΙ ΕΠΑΦΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 400ml

12 ΤΕΜ.

29

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250 ml

48 ΤΕΜ,

20

ΠΑΡΑΦΛΟΥ

1 ΒΑΡΕΛΙ

21

ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 750 gr και
άνω

72 ΤΕΜ.

22

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΒ 228.51

40 ΛΙΤΡΑ

23

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ ΜΒ 235.8

20 ΛΙΤΡΑ

24

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΒ 236.3

5 ΛΙΤΡΑ

25

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΒ 235.41

20 ΛΙΤΡΑ

26

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΒ 325.50

20 ΛΙΤΡΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Σελίδα 87

18PROC004166744 2018-12-11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Σύμβαση̋

Σελίδα 88

18PROC004166744 2018-12-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστοριά, ……. - ……. - 2018
Αριθμ. Πρωτ.

Σύμβαση ποσού ………….. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Στη Καστοριά σήμερα την ………….. ημέρα ………. του έτου̋ ………….., μεταξύ των:

1) Τη̋ εδρεύουσα̋ στη Καστοριά, Διοικητήριο, Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋, νομίμω̋
εκπροσωπούμενη̋ από τον Περιφερειάρχη Δυτική̋ Μακεδονία̋ κ.
(εφεξή̋ η «Αναθέτουσα Αρχή»)
και
2) Τη̋ εταιρία̋ υγρών καυσίμων «……………………», νομίμω̋ εκπροσωπούμενη̋ από τ……. κ.
………………….., με έδρα τ….. ……………….. με Α.Φ.Μ. ………………………………………, Δ.Ο.Υ.
………………………………….,
(εφεξή̋ ο «Ανάδοχο̋»)

Έχοντα̋ υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋
Διοίκηση̋-Πρόγραμμα Καλλικράτη̋»
2. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11.04.2012) «Ρυθμίσει̋ για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγία̋ 2009/50/ΕΚ»
3. Το Π.Δ. 146 (ΦΕΚ Α’ 239/27.12.2010) «Οργανισμό̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋»
4. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκηση̋, οργάνωση̋ και στελέχωση̋ τη̋ Περιφέρεια̋»
5. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/01.02.1995) «Προμήθειε̋ του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσει̋
Συναφών Θεμάτων»
6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247 /27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του κράτου̋ και άλλε̋ διατάξει̋».
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7. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
Α’204/19.07.1974)
8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21
παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων»
9. Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11.08.2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση
των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
10. Το αριθ. 54601-54576 04.01.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατώτατα όρια για
τι̋ δημόσιε̋ συμβάσει̋ τα οποία εφαρμόζονται από 01.01.2012» σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) με αριθμό 1251/2011 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο L319/43/2-12-2011 τη̋ Επίσημη̋
Εφημερίδα̋ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί εφαρμογή̋ των κατωτάτων ορίων.
11. Τι̋ διατάξει̋ του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ ισχύει
12. Τι̋ διατάξει̋ τη̋ αριθ. 9814 (ΦΕΚ Β’ 1222/20.05.2013) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμό̋
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρηση̋ δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και τη̋ αριθ. 11463/2013 (ΦΕΚ Β’
1393/06.06.2013) ΥΑ με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
13. Τι̋ διατάξει̋ του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163) «Ρυθμίσει̋ θεμάτων προσωπικού με
σύμβαση εργασία̋ ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλε̋ διατάξει̋ οργάνωση̋ και
λειτουργία̋ τη̋ Δημόσια̋ Διοίκηση̋» Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνη̋ δημοσίευση̋»
14. Το Άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011) περί «κράτηση̋ 0,10%
στι̋ συμβάσει̋ για τι̋ λειτουργικέ̋ ανάγκε̋ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων
Συμβάσεων»
15. Τι̋ διατάξει̋ του Άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α’ 206/26.10.2012) περί
Προέγκριση̋ δαπάνη̋ από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋
16. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011), όπω̋ τροποποιήθηκε
με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄14) & το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (Α΄86).
17. Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη
δημοσίων συμβάσεων»
18. Την δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Α’ 240/12.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που
κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) - περί αρμοδιοτήτων διαδικασία̋ ανάδειξη̋
προμηθευτών-χορηγητών
19. Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων
που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτή̋ περί συγκρότηση̋ συλλογικών οργάνων τη̋ διοίκηση̋
20. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋»
21. Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλε̋ Διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014)

Σελίδα 90

18PROC004166744 2018-12-11
22. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και
διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
23. Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο̋ με θέμα «Ενημέρωση για
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
24. Το Ν. 4412/16 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στι̋
Οδηγίε̋ 2014/24/Ε και 2014/25/Ε)
25. Το γεγονό̋ ότι οι προμήθειε̋ καυσίμων εξαιρούνται από την υποχρέωση ένταξη̋ στο ΕΠΠ
26. Το γεγονό̋ ότι οι Περιφερειακέ̋ Ενότητε̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ εγγράφουν
σε ξεχωριστέ̋ πιστώσει̋ (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τη̋
Περιφέρεια̋, τι̋ όμοιε̋ ή ομοειδεί̋ δαπάνε̋ που τι̋ αφορούν
27. Την με αριθμό 2328/2015 (ΑΔΑ: ΒΝΕ27ΛΨ-3ΗΖ) και 1495/16 (ΑΔΑ:73Π37ΛΨ-2Η4) απόφαση
τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
που αφορούν τι̋ διαδικασίε̋ ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση
Διοικητικού/Οικονομικού Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ για το έτο̋ 2016»
28. Την ανάγκη για προμήθεια πετρελαιοειδών για τα έτη 2019 -2020 για την κάλυψη των
αναγκών θέρμανση̋ και κίνηση̋ των υπηρεσιών τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ και των Ν.Π. χωρική̋ τη̋
αρμοδιότητα̋ και την μελέτη τη̋ Δ/νση̋ Τεχνικών Έργων.
29. Την με αριθ. 2561/18 (ΑΔΑ:72Δ87ΛΨ-ΑΜΓ) απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Περιφέρεια̋
Δυτική̋ Μακεδονία̋ περί έγκριση̋ δαπάνη̋ πολυετού̋ υποχρέωση̋
30. Τι̋ με αριθ. 208020/17575/14-11-18 απόφαση έγκριση̋ ανάληψη̋ πολυετού̋ υποχρέωση̋.
31. Την με αριθ.1880/16 (ΑΔΑ: ΨΔΝΥ7ΛΨ-9ΨΒ) με την οποία εγκρίνεται η Διενέργεια του
ανωτέρω Διαγωνισμού.
32. Το με αριθ πρωτ. 145522/4061/07-08-2018 έγγραφο τη̋ υπηρεσία̋ μα̋ προ̋ τα Ν.Π. για την
αποστολή στην υπηρεσία μα̋ των σχετικών αναλήψεων.

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξή̋:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχο̋ αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό του̋ εξή̋ ειδικότερου̋ όρου̋:
1.1. Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ Σύμβαση̋ είναι η προμήθεια πετρελαιοειδών, για τι̋ ανάγκε̋
τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ και ειδικότερα τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋.
1.2. Η προμήθεια και οι υποστηρικτικέ̋ αυτή̋ υπηρεσίε̋, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τι̋
διατάξει̋ τη̋ προκήρυξη̋ του έργου, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώ̋ και
σύμφωνα με του̋ γενικού̋ όρου̋ του Ν.4412/16 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τι̋
διατάξει̋ τη̋ προκήρυξη̋ του εν λόγω έργου.
Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται
από την Αναθέτουσα Αρχή η υλοποίησή του, είναι:
I. Τα είδη & οι ποσότητε̋ τη̋ προμήθεια̋
II. Η προσφερόμενη έκπτωση
ΙΙΙ. Η εκάστοτε μέση λιανική τιμή πώληση̋
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1.4. Για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ ορίζεται υπεύθυνο̋ εκτέλεση̋ των προμηθειών από
την πλευρά του Αναδόχου, ο ……………………, ο οποίο̋ είναι αρμόδιο̋ για την υποβολή στην
Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρου̋ του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων που
απαιτούνται για την παρακολούθηση τη̋ ομαλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ των προμηθειών από την
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση και τα συστήματα παρακολούθηση̋
και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
2.1. Τα συμβατικά έγγραφα τη̋ παρούσα̋ είναι:
α) Σύμβαση
β) Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχο̋ Προκήρυξη̋
γ) Προσφορά του Αναδόχου
δ) Κατακυρωτική απόφαση
2.2. Τροποποίηση των όρων τη̋ συμβάσεω̋ αυτή̋ είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των
μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από του̋
συμβαλλομένου̋.
2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή τη̋ σε άλλη
γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακού̋ σκοπού̋.
2.4. Όλοι οι όροι τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ θεωρούνται ουσιώδει̋ και η παραβίαση ενό̋ εξ αυτών
μπορεί να έχει ω̋ συνέπεια τι̋ ενέργειε̋ που αναφέρονται στα άρθρα 8 & 9 κατωτέρω.
2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ.
του Αναδόχου Φορέα προ̋ την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο
εγγράφω̋ και να αποστέλλεται ταχυδρομικώ̋ ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία είτε να
παραδίδεται δια χειρό̋, προκειμένου το περιεχόμενό του̋ να είναι δεσμευτικό για τα
συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενη̋ ρητώ̋ οποιασδήποτε άλλη̋ μορφή̋ επικοινωνία̋.
Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο
τη̋ ηλεκτρονική̋ διασύνδεση̋ των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1. Το συμβατικό έργο θα περαιωθεί κατά την περίοδο από την υπογραφή τη̋ παρούσα̋ και
για ένα έτο̋ ή μέχρι εξαντλήσεω̋ του προϋπολογισμού τη̋..
Είναι δυνατή η παράταση ισχύο̋ των συμβάσεων προμηθειών για τέσσερι̋ (4) μήνε̋ (ή
παραπάνω σε εξαιρετικέ̋ περιπτώσει̋) από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωση̋ εκτέλεση̋
των προμηθειών με του̋ ίδιου̋ όρου̋, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο προμηθευτή
που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια τη̋ παρούση̋ διακήρυξη̋.
3.2 Για την υπογραφή τη̋ Σύμβαση̋ ο Ανάδοχο̋ προσκόμισε Εγγυητική επιστολή καλή̋
εκτέλεση̋ ίση με το 5% (άνευ ΦΠΑ) τη̋ προϋπολογισμού του Υποέργου.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ (24%)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Οι τιμέ̋ είναι εκτιμώμενε̋ βάσει τρεχουσών τιμολογιακών δεικτών κατά τη δημοσίευση τη̋
6/2016 Διακήρυξη̋ και τελούν υπό αναπροσαρμογή, αναλόγω̋ τη̋ διακύμανση̋ που υφίστανται
οι μέσε̋ τιμέ̋ λιανική̋ πώληση̋ στον αντίστοιχο Νομό τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋.
Το συμβατικό κόστο̋ προσδιορίζεται από την αντίστοιχη κατακυρωθείσα % έκπτωση στη μέση
λιανική τιμή πώληση̋ η οποία θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την προμήθεια των καυσίμων, να αυξομειώσει τι̋
σχετικέ̋ ποσότητε̋ μέσα στο συμβατικό χρόνο και το συμβατικό ποσό, ανάλογα με την εκάστοτε
ισχύουσα μέση τιμή λίτρου. Επίση̋, δύναται να προμηθευτεί χαμηλότερη τη̋
προϋπολογιζόμενη̋ ποσότητα̋, εντό̋ των νομίμων ορίων που ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία όπω̋ και να διαφοροποιήσει τι̋ ποσότητε̋ κατανάλωση̋ μεταξύ των δύο ετών με την
προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του συνολικού συμβατικού ποσού.
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται πλήρω̋ τα προβλεπόμενα έξοδα για την εκτέλεση των
προμηθειών.
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεση̋ των προμηθειών
ακολουθούμενη̋ τη̋ διαδικασία̋, από τι̋ πιστώσει̋ του προϋπολογισμού τη̋ Περιφέρεια̋
Δυτική̋ Μακεδονία̋ και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάριση̋ δαπανών από
την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση τη̋ προηγούμενη̋ προσκόμιση̋
από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
-

Πρωτόκολλο/αποδεικτικό παραλαβή̋ καυσίμων.
Τιμολόγιο του αναδόχου ει̋ τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Περιφέρεια Δυτική̋ Μακεδονία̋.

Εφόσον η σύμβαση προέκυψε από διαγωνισμό, οι κρατήσει̋ υπέρ ασφαλιστικών ταμείων
για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων (εκτό̋ μηχανημάτων έργου) βαρύνουν την
Περιφέρεια Δυτική̋ Μακεδονία̋ καθώ̋, σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’
85/11.04.2012) στο Άρθρο 6, παρ. 15, «Στου̋ διαγωνισμού̋ για την προμήθεια καυσίμων
για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσει̋ υπέρ ασφαλιστικών ταμείων
επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή».
Ο Ανάδοχο̋ επιβαρύνεται με όλε̋ τι̋ νόμιμε̋ κρατήσει̋.
-

Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα τη̋ δημοπρασία̋,
αρχική̋ και επαναληπτική̋, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον
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προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχο̋ με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών (Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163- Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνη̋ δημοσίευση̋»).
Στην περίπτωση που αναδειχθούν πλέον του ενό̋ (1) Ανάδοχοι, η δαπάνη επιμερίζεται κατά
ποσοστιαία αναλογία με το συμβατικό κόστο̋ ή το ύψο̋ τη̋ εγγυητική επιστολή̋ καλή̋
εκτέλεση̋. Σε περίπτωση που τόσο η αρχική όσο και η επαναληπτική δημοπρασία αποβούν
άγονε̋, τα έξοδα δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Οι παρεχόμενε̋ προμήθειε̋ που συμφωνούνται με την παρούσα, αφορούν τι̋ εξή̋ δημόσιε̋
υπηρεσίε̋:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πετρέλαιο Πετρέλαιο Βενζίνη
Λιπαντικά
Θέρμανση̋ Κίνηση̋ Αμόλυβδη

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT)

LT

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

%

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

€

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΦΠΑ (24%)

€

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

€

-ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΡΙΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ-

Τα αναγραφόμενα λίτρα είναι ενδεικτικά καθώ̋ αυτά προκύπτουν από την εκάστοτε τιμή λίτρου.
Ο προμηθευτή̋ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τα ω̋ άνω είδη μέχρι ποσού τη̋
παρούσα̋ σύμβαση̋ ανά είδο̋.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η προμήθεια αφορά τα εξή̋:
ΕΙΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
-

Πετρέλαιο Θέρμανση̋
Πετρέλαιο Κίνηση̋
Βενζίνη Αμόλυβδη
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η ποιότητα των υγρών καυσίμων θα είναι σύμφωνη προ̋ τι̋ προδιαγραφέ̋ του Γενικού
Χημείου του Κράτου̋ και των Κρατικών Διυλιστηρίων.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τι̋ τρέχουσε̋ ανάγκε̋ των παραληπτών
με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή κατόπιν παραγγελία̋ από τι̋
ενδιαφερόμενε̋ για την προμήθεια Υπηρεσίε̋:
§ Για τα καύσιμα θέρμανση̋:
στι̋ αποθήκε̋ των υπηρεσιών, σε ημέρε̋ και ώρε̋ λειτουργία̋ του̋ και μέσα σε χρονικό
διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση στον Ανάδοχο.
§ Για τα καύσιμα κίνηση̋:
Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋
Μακεδονία̋ και των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων, θα γίνεται από τα πρατήρια του
προμηθευτή.
Τα πρατήρια διανομή̋ καυσίμων κίνηση̋ θα πρέπει να βρίσκονται εντό̋ εύλογη̋
απόσταση̋ από τι̋ αντίστοιχε̋ διευθύνσει̋ των υπό προμήθεια υπηρεσιών. Ο υποψήφιο̋
αναγράφει τη διεύθυνση του πρατηρίου/ων που διαθέτει για την προμήθεια.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτή̋ θα παραλείψει να παραδώσει
καύσιμα που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση η Υπηρεσία
μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον
διαφορά μεταξύ τη̋ συμβατική̋ τιμή̋ κατ’ αυτή̋ του ελεύθερου εμπορίου καθώ̋ και
κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή
και θα καταλογίζονται σε βάρο̋ του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από
τι̋ κυρώσει̋ τι̋ οποίε̋ μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Προμηθειών κατά του
Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο.
Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια, πλημμύρε̋, κ.λπ.) τα εκχιονιστικά
μηχ/τα μπορούν να προμηθεύονται καύσιμα στον τόπο εκτέλεση̋ των εργασιών.
ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων υγρών καυσίμων στι̋ έδρε̋ των
Υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπέ̋ που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών
Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα
γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την
οποία όμω̋ δεν ευθύνεται ο προμηθευτή̋ (π.χ. απεργίε̋ κ.λπ.),ο προμηθευτή̋ είναι
υποχρεωμένο̋ να προμηθεύει τι̋ Δ.Υ. και τα Ν.Π.Δ.Δ. με υγρά καύσιμα κατά
προτεραιότητα.
Αν στην παραπάνω περίπτωση καθίσταται αδύνατη η προμήθεια υγρών καυσίμων τότε
παρέχεται δυνατότητα στα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ιδρύματα να προμηθεύονται τα καύσιμα από
το ελεύθερο εμπόριο.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμό̋ θα διέπεται από τι̋ διατάξει̋ του Ν.4412/16
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ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Απαγορεύεται ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου από τον
Ανάδοχο σε τρίτου̋.

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Στι̋ περιπτώσει̋ που ο ανάδοχο̋ αδικαιολογήτω̋ παραβαίνει ή αμελεί τι̋ υποχρεώσει̋ του,
υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ χωρί̋ το Φ.Π.Α.,
ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα τη̋ παράβαση̋, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου,
ύστερα από εισήγηση τη̋ επιτροπή̋ παραλαβή̋.
2. Σε περίπτωση επανειλημμένη̋ παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται
έκπτωτο̋ με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο ανάδοχο̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι προμήθειε̋ δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη του
Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋.
2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προ̋
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά η κύρωση τη̋ κατάπτωση̋ ολική̋ ή μερική̋ τη̋
εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων τη̋ σύμβαση̋ κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ……….
εγγυητική επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋, ύψου̋ …………………… € (ολογράφω̋), με ημερομηνία λήξη̋
την ……………………… με δικαίωμα παράταση̋ ισχύο̋ κατόπιν απλού εμπρόθεσμου αιτήματο̋ τη̋
Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, τη̋ Τράπεζα̋ «………………………………».
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των
προμηθειών.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τι̋ διατάξει̋ του Νόμου 4412/16, του̋ όρου̋ τη̋ με αριθμό
6/2016 Διακήρυξη̋ και του̋ όρου̋ προσφορά̋ του αναδόχου.
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια για
την επίλυσή τη̋ συμφωνείται πω̋ θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια τη̋ Καστοριά̋.
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Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τεύχη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

σφραγίδα/υπογραφή
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