16PROC003903913 2016-02-26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23/02/2016
Αριθμ. Πρωτ. 4890

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017

Signature Not
Verified
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από MARIA
TSIMPERIDOU
Ημερομηνία:
2016.02.25

1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
16PROC003903913
2016-02-26
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α:
Άρθρο 1ο : Διενέργεια διαγωνισμού
Άρθρο 2ο : Συμβατικά στοιχεία
Άρθρο 3ο : Χρηματοδότηση – Προϋπολογισμός
Άρθρο 4ο : Αναθέτουσα αρχή – Χρόνος και τόπος του διαγωνισμού
Άρθρο 5ο : Δεκτοί στο διαγωνισμό
Άρθρο 6ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής
Άρθρο 7ο : Ονομαστικοποίηση μετοχών ανώνυμων εταιρειών
Άρθρο 8ο : Εγγυήσεις
Άρθρο 9ο : Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής
Άρθρο 11ο: Ισχύς προσφορών
Άρθρο 12ο: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Άρθρο 13ο: Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Άρθρο 14ο: Αξιολόγηση προσφορών - Κατακύρωση
Άρθρο 15ο: Ενστάσεις - Προσφυγές
Άρθρο 16ο : Υπογραφή σύμβασης
Άρθρο 17ο : Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Άρθρο 18ο : Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης
Άρθρο 19ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου
Άρθρο 20ο : Δημοσίευση
Άρθρο 21ο : Προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 25 ΠΔ 60/2007
Άρθρο 22ο : Παραλαβή των ειδών της προμήθειας
Άρθρο 23ο : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Άρθρο 24ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση
Άρθρο 25ο: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
Άρθρο 26ο: Εγγυήσεις ποιότητας
Άρθρο 27ο: Άλλα στοιχεία

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
16PROC003903913ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2016-02-26
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας
και για τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2016-2017 με ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή διαγωνισμό».
Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.350.107,10€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (1.910.656,18 + 439.450,92 ΦΠΑ 23% )

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 60/2007
2. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4. Τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
5. Τον Ν. 3852/2010
6. Τον Ν. 3886/2010
7. Τον Ν. 3548/2007
8. Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)
9. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013
10. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το
Ε.Π.Π. προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη.
11. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε
το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της
12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)
12. Τον Ν. 2362/1995
13. Το Π.Δ. 113/2010
14. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»
15. Την Υ.Α. Π1/2390/2013
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16. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα
16PROC003903913
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στήριξης και ανάπτυξης της

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις»
17. Την παρ. 15 του αρθρ. 6 του Ν. 4071/11-4-2012 ( ΦΕΚ 85Α)
18. Την παρ. 3 του αρθρ. 13 του ΠΔ 28/28-7-31 ( ΦΕΚ 239/31/Α)
19. Τον Ν. 4205/2013 ( ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) « Ηλεκτρονική Επιτήρηση
υπόδικων και άλλες διατάξεις», ( αρθρ. 9 παρ.4β)
20. Του ΠΔ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
(ΦΕΚ 66/Α)
21. Την αριθμ 3/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στις 12-122012(ΦΕΚΑ΄240),δημοσιεύτηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που
κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4,
προβλέπει:
« Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α.
τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων
των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής
από τους οικείους Δήμους»
22. Την με αριθμ. 43 /2015 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου και αφορά την προμήθεια καυσίμων
και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 2016-2017
23. Το με αρ. Πρωτ 34208/25-11-2015 πρωτογενές αίτημα του Δήμου
Ορεστιάδας για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων

λαμβάνοντας

ΑΔΑΜ

15REQ003375882
24. Την αρ. 435/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης
διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων
και ελαιολιπαντικών του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2016-2017»
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25. Την αρ. 268/2015 απόφαση της Οικονομικής η οποία καταχωρήθηκε στο
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Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς
αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 16REQ003635180
26. Την αρ. 73/21-10-2015 Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα
έτη 2016-2017
27. Το με αρ. Πρωτ 30060/22-10-2015 πρωτογενές αίτημα της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 15REQ003203662
28. Το με αριθμ 9/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων
(πετρέλαιο θέρμανσης) το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
15REQ003324962 και εγκρίνει το με ΑΔΑΜ 15REQ003203662 πρωτογενές
αίτημα
29. Την αρ. 72/21-10-2015 Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
τα έτη 2016-2017
30. Το με αρ. Πρωτ 30059/22-10-2015 πρωτογενές αίτημα της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 15REQ003203889
31. Το με αριθμ 9/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο
θέρμανσης) το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 15REQ003325028 και εγκρίνει το
με ΑΔΑΜ 15REQ003203889 πρωτογενές αίτημα
32. Την αρ. 2/2015 μελέτη που συνέταξε το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) και
αφορά την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. για
τα έτη 2016-2017
33. Το με αρ. Πρωτ 2198/01-12-2015 πρωτογενές αίτημα του ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 15REQ003404555
34. Την 241/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 30/2015) του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας
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καυσίμων και ελαιολιπαντικών η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
15REQ003430693 και εγκρίνει το με ΑΔΑΜ 15REQ003404555 πρωτογενές
αίτημα.
35. Την αρ. 438/2015 μελέτη που συνέταξε η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) και
αφορά την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.
για τα έτη 2016-2017
36. Το με αρ. Πρωτ 439/25-11-2015 πρωτογενές αίτημα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
15REQ003424316
37. Την 131/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 23/2015) της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)» περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας
καυσίμων από τον δήμο Ορεστιάδας η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
15REQ003424626 και εγκρίνει το με ΑΔΑΜ 15REQ003424316 πρωτογενές
αίτημα
38. Την με αριθμ. 44 /2015 ενιαία μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου και αφορά την προμήθεια υγρών
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα Νομικά
του Πρόσωπα για τα έτη 2016-2017
39. Την 269/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας
με την οποία έγινε η έγκριση της αριθμ 44/2015 ενιαίας μελέτης
καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης για την προμήθεια υγρών καυσίμων
και ελαιολιπαντικών
40. Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για
τη σχετική προμήθεια.
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών για το Δήμο
Ορεστιάδας και για τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2016-2017 και με κριτήριο
κατακύρωσης:


το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης,
πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για
την

περιφερειακή ενότητα Έβρου κατά την ημέρα παράδοσης αυτών,
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σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-42
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απόφασης

του

Υπουργού

Εσωτερικών,

της αριθμ. 11389/1993

Δημόσιας

Διοίκησης

και

Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).


την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας των ελαιολιπαντικών.



την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας των λοιπών υλικών και
πρόσθετων

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά:
α) βενζίνη αμόλυβδη,
β) πετρέλαιο κίνησης,
γ) πετρέλαιο θέρμανσης
δ) ελαιολιπαντικά
ε) λοιπά υλικά και πρόσθετα
Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά
στην 44/2015 ενιαία μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου και αποτελεί το παράρτημα Α’.

ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη
προθεσμία σαράντα ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2. H 44/2015 ενιαία μελέτη
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3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
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4. Η προσφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της προμήθειας:
1. Για το Δήμο Ορεστιάδας προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον
προϋπολογισμό του Δήμου και να βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του
προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας ως εξής:
Οικονομικό έτος

Οικονομικό έτος

2016

2017

Κ.Α. 10.6643 πετρέλαιο θέρμανσης

130.000,00€

130.000,00€

Κ.Α 70.6643 πετρέλαιο θέρμανσης

5.000,00€

5.000,00€

Κ.Α. 10.6641 προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 20.6641 προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 30.6641 προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 35.6644 προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

4.500,00€

5.000,00€

100.000,00€

100.000,00€

300.000,00€

375.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

544.500,00€

620.000,00€

Σύνολα
2. Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον
προϋπολογισμό του κάθε νομικού προσώπου και να βαρύνει τους παρακάτω
κωδικούς του προϋπολογισμού τους ως εξής:
α) Για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.)
Κωδικός

Περιγραφή Είδους

Αριθμός Π/Υ
15.6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την
κίνηση των μεταφορικών μέσων
(πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη)

15.6643

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και
φωτισμό (πετρέλαιο θέρμανσης)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές
ανάγκες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15.6644

8

Οικ. έτος

Οικ. έτος

2016

2017

59.017,86€

59.017,86€

209.100,00€ 209.100,00€
6.845,69€

6.845,69€

274.963,55€ 274.963,55€

β) Για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
16PROC003903913
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) :

Περιγραφή Είδους

Κωδικός
Αριθμός Π/Υ
15.6643.01
15.6643.02

Πετρέλαιο θέρμανσης
για το κτίριο της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.
Πετρέλαιο θέρμανσης για τις

Οικ. Έτος

Οικ. Έτος

2016

2017

8.000,00€

8.000,00€

17.100,00€

17.100,00€

Δομές

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

α) Για το Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ:

Περιγραφή Είδους

Πετρέλαιο θέρμανσης

Οικ. Έτος

Οικ. Έτος

2016

2017

158.916,00€

158.916,00€

β) Για το Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ:

Περιγραφή Είδους

Πετρέλαιο θέρμανσης

Οικ. Έτος

Οικ. Έτος

2016

2017

133.824,00€
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133.824,00€

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της
16PROC003903913
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προμήθειας για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω οκτώ (8) ομάδες
προσκομίζοντας την ανάλογη εγγυητική επιστολή :
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α :
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ Β :
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ Γ :
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ Δ :
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ Ε :
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΣΤ:
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.)
ΟΜΑΔΑ Ζ :
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
(Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.)
ΟΜΑΔΑ Η :
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

857.610,17€

ΠΟΣΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
8.576,10€

70.507,30€

705,07€

18.630,50€

186,31€

217.600,00€

2.176,00€

258.400,00€

2.584,00€

435.964,00€

4.359,64€

11.131,20€

111,31€

40.813,00€

408,13€

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Α.Φ.Μ.: 998583210
Δ.Ο.Υ.: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 Τ.Κ. 68200
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2552350364
ΦΑΞ: 2552350399
e-mail: info@orestiada.gr
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4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
16PROC003903913
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4.2.1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ. 998583210 Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ , έδρα: ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
4.2.2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΑΦΜ 998583314 Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ , έδρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
59
4.2.3 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) ΑΦΜ 998583302 Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ , έδρα:
ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 98
4.2.4 Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ορεστιάδας», έδρα: ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
4.2.5 Ν.Π.Δ.Δ. «Β΄-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ορεστιάδας», έδρα: ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

04-03-2016

13-04-2016

07:00 π.μ.

15:00 μ.μ.

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr

26-02-2016

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω
προμήθεια από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ορεστιάδας οδός Βασιλέως 11
11

και στα τηλέφωνα 2552350364, 2552350368, 2552350350
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κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 της
παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για
μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές προσδιορίζονται
στην 44/2015 ενιάια μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας
και Πρασίνου του Δήμου, και αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης υπό την
προϋπόθεση ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε
ομάδας.
5.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους
σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους
χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :


Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
12

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
16PROC003903913
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χρήστη

από το Τμήμα

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.


Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ
(VAT

Ιdentification

Number)

και

ταυτοποιούνται

με

χρήση

των

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται

η

εγγραφή

του χρήστη

από το Τμήμα

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών


Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους
και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του
π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το
αίτημα

εγγραφής

ενεργοποίησης

εγκριθεί,

ο

υποψήφιος

χρήστης

λαμβάνει

σύνδεσμο

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
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1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα
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έγγραφα

και

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί
για την έναρξη υποβολής των προσφορών.
2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις
(4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών. (Άρθρο 10
της αριθμ 11389/1993 απόφασης Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»)
Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα
δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή
αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της
ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω :
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
την ημερομηνία του διαγωνισμού.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης
από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική
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δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
Σύμφωνα με το νόμο

4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές

Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά και τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον
έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690 /99) την
αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν

επικυρωθεί

πρωτίστως από δικηγόρο.
Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι
μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά
ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας
χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

6.1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

Α) Για τους έλληνες πολίτες:
1.Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας
διακήρυξης.
2.Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας το διαγωνισμού.
3.Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει
πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής
Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το
πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον
εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο
τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε
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κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά
κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι
ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το
νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν,
εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση
Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.
4.Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει
πως είναι ενήμεροι

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5.Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους,
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης .
Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να
προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ
ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ),
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και
των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα
οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
6.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης και της 44/2015 ενιαίας μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει
αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:

16
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αυτή ορίζεται στο άρθρο 2

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της
29/1/1998 σελ.1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της
31/12/1998 σελ.2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27/11/1995 σελ. 48).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη

χρησιμοποίησης

του

χρηματοπιστωτικού

συστήματος

για

την

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991
σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.
2331/1995).
ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε
-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης
σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
Συγκεκριμένα:
Για τα φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
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Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη
διαδικασία
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου
εκπροσώπου της επιχείρησης.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..
- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
- Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της
υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς
το δημόσιο τομέα.
- Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες
αυτές.
10. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (για τους συμμετέχοντες για τα καύσιμα).
11. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος (για τους συμμετέχοντες για
τα καύσιμα) με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών
καυσίμων, καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των
καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται
στη σύμβαση, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού.
12. Κατάσταση προσωπικού.
13. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται
κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις,
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καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια
υλικό, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές
χρήσεις.
οι συμμετέχοντες για τις ομάδες των λιπαντικών Β & Ζ θα πρέπει να υποβάλλουν
βεβαιώσεις συμμετοχής :
-σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
και
-σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
Λιπαντικών
για το τρέχον έτος ήτοι το 2016, όπως ορίζεται στο Ν2939/01 όπως ισχύει, στους Ν
3854/10, Ν.4042/12, και την ΚΥΑ 23615/651/ΕΕ.103/2014 περί Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων. Μετά τη λήξη του έτους 2016 θα προσκομιστεί αντίστοιχη
βεβαίωση και για το έτος 2017.
Οι συμμετέχοντες παραγωγοί ελαιολιπαντικών υποβάλλουν βεβαιώσεις που
αφορούν στην δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές – έμποροι ορυκτελαίωνελαιολιπαντικών καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών εταιρειών.

Β) Για τους αλλοδαπούς:
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας
διακήρυξης.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου
εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη

δήλωση

ενώπιον

αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
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χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
ανωτέρω περιπτώσεις (3), (4) και (8) της παραγράφου Α.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου
εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη

δήλωση

ενώπιον

αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
4.Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής
τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις.
5.Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους μέλους.
6.Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
πληρωμή των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
7. οι συμμετέχοντες για τις ομάδες των λιπαντικών Β & Ζ θα πρέπει να υποβάλλουν
βεβαιώσεις συμμετοχής :
- σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
και
- σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
Λιπαντικών
για το τρέχον έτος ήτοι το 2016, όπως ορίζεται στο Ν2939/01 όπως ισχύει, στους Ν
3854/10, Ν.4042/12, και την ΚΥΑ 23615/651/ΕΕ.103/2014 περί Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων. Μετά τη λήξη του έτους 2016 θα προσκομιστεί αντίστοιχη
βεβαίωση και για το έτος 2017.
Οι συμμετέχοντες παραγωγοί ελαιολιπαντικών υποβάλλουν βεβαιώσεις που
αφορούν στην δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές – έμποροι ορυκτελαίωνελαιολιπαντικών καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών εταιρειών.
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Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν
πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.

Δ. Για τους συνεταιρισμούς:
1.Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας
διακήρυξης.
2.Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3), (4) και (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α.
3.Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών - κοινοπραξίες:
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση.
2. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται
από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους
τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το
νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια
διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.
ΓΕΝΙΚΑ
Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει
να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται:


από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή



όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,
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Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από
16PROC003903913
2016-02-26

τον προσφέροντα και δεν

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο
αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι
ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση
αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του
ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον
αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως
είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν
προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα
επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας
οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
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Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή
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δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω
διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 7
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,
αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, όπως
ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις των νόμων 3310/2005 και 3414/2005.
Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της
συμμετοχής τους ή μη σε αντίστοιχες ελληνικές, εφόσον το δίκαιο της χώρας όπου
έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη
συγκεκριμένη

δραστηριότητα

που

σχετίζεται

με

το

διαγωνισμό,

την

ονομαστικοποίηση των μετοχών τους.
2. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε,
εφόσον η ανώνυμη εταιρεία υποβάλλει με την προσφορά της τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν 2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση
το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εφόσον από την ανωτέρω (υπό στοιχείο β΄) κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της
εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, συνυποβάλλονται και γι’ αυτές τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, έτσι ώστε να προσδιορισθούν μέχρι φυσικού προσώπου ή
προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ ή άλλου νομικού προσώπου (πλην ανώνυμης
εταιρείας) οι τελικοί μέτοχοι όλων των ανωνύμων εταιρειών.
3. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες επιβάλλεται από το δίκαιο της
χώρας όπου έχουν την έδρα τους η ονομαστικοποίηση των μετοχών στο σύνολό
τους μέχρι φυσικού προσώπου, υποβάλλουν με την προσφορά τους:
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α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της
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εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι
μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την
υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η τροποποίηση του
καταστατικού της, ώστε οι μετοχές στο σύνολό τους να έχουν μετατραπεί σε
ονομαστικές.
β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με
ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της
προσφοράς.
γ. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση
μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της εταιρείας, που έχει συντελεσθεί το
αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή
του κράτους σύστασης της εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική.
4. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες δεν επιβάλλεται η υποχρέωση
ονομαστικοποίησης των μετοχών τους από το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την
έδρα τους, υποβάλλουν με την προσφορά τους:
α. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, ότι το δίκαιο
της χώρας αυτής δεν επιβάλλει στην εταιρεία την υποχρέωση ονομαστικοποίησης
των μετοχών της μέχρι φυσικού προσώπου. Αν από την οικεία νομοθεσία δεν
προβλέπεται η έκδοση της βεβαίωσης αυτής, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
β. Ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία δεν τηρεί
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση των
μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι
γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, χωρίς η
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αναθέτουσα αρχή να έχει διακριτική ευχέρεια να κρίνει την αιτιολογία αυτή. Εάν
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όμως η αναθέτουσα αρχή αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την
ανωτέρω κατάσταση των μετόχων της, η προσφορά απορρίπτεται.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προέρχονται από δημόσιες αρχές, πρέπει να είναι
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή του κράτους όπου εδρεύει η εταιρεία και να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
5. Τα δικαιολογητικά των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλονται και από τις
ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ.
Οι ανωτέρω εταιρείες, εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου
χρηματιστηρίου που βεβαιώνει το γεγονός αυτό, απαλλάσσονται της υποχρέωσης
περαιτέρω ονομαστικοποίησης των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του
Δήμου Ορεστιάδας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της
παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26
του ΕΚΠΟΤΑ.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των
μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών.
25
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 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
στον διαγωνισμό ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)

της

προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα ξεχωριστά ή/και
για το σύνολο της προϋπολογισθείσας αξίας, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ..
 Η εγγύηση αυτή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Χρόνος ισχύος της προσφοράς
διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες . Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος
της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν
τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156, του Ν4281/2014.
 Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει,
πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το
ότι απευθύνεται στο Δήμο Ορεστιάδας , τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό
που καλύπτει και την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος
υπέρ του οποίου εκδίδεται.
 Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει
το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω,
εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’
όψιν.
 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο
κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες
επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης
της κατακύρωσης του διαγωνισμού.
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 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει
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την εγγυητική επιστολή

συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου. pdf και υποχρεούται να την
υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει
τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας,
υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής
εκτέλεσης για ποσό ίσο με το τρία επί τοις εκατό (3%) της συμβατικής αξίας
με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.
 Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο
που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93)
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26
του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93)

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr,

του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

μέχρι

την

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

27

στο

Π.Δ.

60/07

και

συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ.
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Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185

Β’/23-3-1993).
9.2 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα
9.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου
.pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α’/29-52013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
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εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής , Πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .
Β)Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. 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 συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του).
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς

του

προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν
απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .
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ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται

με

τα

στοιχεία

των

τεχνικών

φυλλαδίων

(prospectus)

του

κατασκευαστικού οίκου.

 Προέλευση των καυσίμων
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα
προέλευσης του κάθε είδους καυσίμου που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο
γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου,
καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του
εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του
εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του
δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για ορισμένο χρονικό
διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που
δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του κάθε είδους
καυσίμου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου
και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί
να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο
άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του
Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις
νόμιμες κυρώσεις.
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Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει να είναι, διαυγή ( δεν θα περιέχουν την
παραμικρή ποσότητα ανεπιθύμητων ξένων προσμίξεων υγρασίας κλπ) επίσης θα
πρέπει να είναι ομοιογενή μίγματα και πρωτογενή ( δεν θα προέρχονται από
αναζωογονημένα έλαια) θα πρέπει

να πληρούν τις ισχύουσες εθνικές

προδιαγραφές όπως καθορίζονται για τα ορυκτέλαια με την 176/1994 απόφαση του
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Γ.Χ.Κ. (ΦΕΚ 421Β’ /06.06.1994) και την 12/1995
απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Γ.Χ.Κ ( ΦΕΚ 7471 Β’ 29.05.1995)
για βαλβολίνες, καθώς και στην ΚΥΑ 526/2004/05 ΦΕΚ 630/Β/12-5-2005.
Σημειώνεται ότι οι προσφερόμενοι τύποι λιπαντικών (λάδια, γράσα) επί ποινή
αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν λάβει την σχετική έγκριση για παραγωγή ή
διακίνηση στην Ελλάδα από το Γ. Χ. Κ..
Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά
τη χρήση τους.

 Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις
του προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων καυσίμων, τα έξοδα
της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον
προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του
Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του
υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης
προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν
αξιολογείται.
9.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
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υπογράφεται ψηφιακά και

υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf . Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες σε κάθε
κατηγορία καυσίμου θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3)
δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της
έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα
Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
ΤΙΜΗ /ΛΙΤΡΟ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Χωρίς ΦΠΑ

πετρέλαιο θέρμανσης

0,680

πετρέλαιο κίνησης

0,927

βενζίνη αμόλυβδη

1,176

Τιμές:
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να αναφέρουν:


το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης,
μέσης τιμής λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης
και βενζίνης αμόλυβδης , του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την
ενότητα Έβρου κατά

περιφερειακή

την ημέρα παράδοσης αυτού, σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 41-42 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού

Εσωτερικών,

Δημόσιας

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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στο σύνολο της προμήθειας των ελαιολιπαντικών και των λοιπών υλικών και
πρόσθετων.


το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για
κάθε είδος καυσίμου.
Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι
προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να
παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της
διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές
μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών.
Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας)
παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από
την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου,
βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών
οικονομικών ετών 2016-2017. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία
του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται
με, φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 1%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της
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Συμβάσεων, τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού) στις
αποδείξεις που εκδίδονται για την είσπραξη της κράτησης του 0,10%, με το κόστος
δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που
τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 11
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) μέρες , και ο
χρόνος προσμετρείται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους
όρους της παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στη μελέτη 44/2015 της
υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης), αποτελεί απαράβατο όρο και η
υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών,
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο
όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της
Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες από τις οκτώ
(8) ομάδες των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτές καθορίζονται στο υπόδειγμα
έντυπου

οικονομικής προσφοράς

της

μελέτης

44/2015 της υπηρεσίας

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης). Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το
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συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα
δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Γι' αυτό οι
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την
ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και για το σύνολο των
λιπαντικών της κάθε ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00
π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά»,

οι

προσφέροντες

των

οποίων

οι

οικονομικές

προσφορές

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών
που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
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την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος,
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων
και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών .
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
14.1 Για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, λαμβάνονται υπ’ όψη τα
παρακάτω στοιχεία:
-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
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14.2 Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον
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προμηθευτή, του οποίου η

προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές
προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει:
α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης το είδους την ημέρα
παράδοσης όπως θα ισχύει κάθε φορά από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καύσιμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Ν. Έβρου για
το σύνολο των ειδών των καυσίμων της ομάδας και
β) για τα ελαιολιπαντικά την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της ομάδας.
14.3 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και
είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
14.4 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου
όπως αυτή συνεστήθη

με την με αριθμό 6/2016 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής
14.5 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η
οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
15.1 Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα
του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου.
pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο
οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με
ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η
σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του
κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης,
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όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης
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της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Ενστάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ),
κατατίθενται ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ):
στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό
της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται
ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια
του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική
τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε
αυτόν. (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).
Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο.
Υποβάλλεται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης
του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία
τελικά αποφασίζει.
15.2

Ενστάσεις

που

υποβάλλονται

για

οιουσδήποτε

άλλους

από

τους

προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
15.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με
αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου.
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15.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή
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οι διατάξεις του Ν.

3886/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’51) : ο ενδιαφερόμενος,
ο οποίος έχει συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση, οφείλει πριν
υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης
νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας
της.
1. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να αποστέλλεται
στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο. Ειδικώς η απόφαση
ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 35 του
π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α') και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της
σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3886/2010
2.Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον
εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή
της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται
απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση απόρριψης της
προδικαστικής προσφυγής.
3.Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την
κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα., μετά από γνωμοδότηση της
επιτροπής του άρθρου 46 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική
προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της
συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται
αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε
αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. H αρχή δύναται επίσης να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της
προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ' αναβολή, δικάσιμο της αίτησης
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υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.

ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την
έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του
διαγωνισμού από τον Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, προσκομίζοντας και τις
προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι
ίσες προς τρία επί τοις εκατό (3%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε
φορέα.
Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το
αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους
συμβάσεων με τον κάθε φορέα ήτοι :


ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.)



Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ορεστιάδας»



Ν.Π.Δ.Δ. «Β΄-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ορεστιάδας »

Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης,
των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε
αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:


Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.



Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους
συμβαλλόμενους.
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 Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
16PROC003903913
2016-02-26


Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.



Την συμφωνηθείσα τιμή.



Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.



Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του
προμηθευτή.



Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.



Τον τρόπο παραλαβής.



Τον τρόπο πληρωμής.



Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού.



Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.



Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί
από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους
εκπροσώπους του κάθε φορέα.
Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της
σύμβασης ή δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής
εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 17
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012)
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013

41
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
18.1 Οι συμβάσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων αφορούν και τα δύο
έτη 2016 & 2017 και η ισχύς τους ορίζεται από την υπογραφή τους έως και
31/12/2017
18.2 Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές και όχι
δεσμευτικές για τον Δήμο, δεδομένου ότι οι ποσότητες που θα ζητηθούν θα
εξαρτηθούν από τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
18.3 Η προσφερθείσα τιμή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη

τη

διάρκεια της σύμβασης για τις ομάδες των ελαιολιπαντικών και των λοιπών
πρόσθετων υλικών.
18.4 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των
καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται
στη σύμβαση, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά,
ήτοι δελτία αποστολής και μηνιαία τιμολόγια πώλησης ανά υπηρεσία σύμφωνα με
τον προϋπολογισμό της μελέτης, καθώς και συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις.
Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης
του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στις συμβάσεις
που θα υπογραφούν με τον κάθε φορέα υλοποίησης.


To ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

εντός μιας

ημέρας

από την έγγραφη

παραγγελία από τον επιβλέποντα της σύμβασης στα κτίρια των φορέων
υλοποίησης της προμήθειας ήτοι:
1. Στα κτίρια του ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
2.

Στα κτίρια του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.)
3. Στα κτίρια της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)
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4. Στα Σχολικά κτίρια του Νομικού Προσώπου «Α/ θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου
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Ορεστιάδας»
5. Στα Σχολικά κτίρια του Νομικού Προσώπου «Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου
Ορεστιάδας»
Σημείωση:
Με κάθε παράδοση καυσίμων, θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά υπηρεσία &
κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται
αντίστοιχα συγκεντρωτικά τιμολόγια ανά υπηρεσία, σύμφωνα με τα εκδοθέντα
δελτία αποστολής ανά υπηρεσία και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα
οικονομική προσφορά του αναδόχου
Σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια - δελτία αποστολής
είδη από διαφορετικές ομάδες ως αυτές έχουν καθορισθεί στην 44/2015 ενιαία
μελέτη της υπηρεσίας.


Για τα Λιπαντικά ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που
λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών ημερών , να
εφοδιάσει το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα με την παραγγελθείσα
ποσότητα των

λιπαντικών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα

γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και
κατόπιν έγγραφης εντολής του.

ΑΡΘΡΟ 20
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί:


άπαξ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί
ηλεκτρονικά,



στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης



σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ( ή Δημοπρασιών) σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ



σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού



σε μια εβδομαδιαία του Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα:
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-στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.orestiada.gr
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και
-στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και
συγκεκριμένα στη διεύθυνση:www.eprocurement.gov.gr
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 σε
τουλάχιστον 40 ημέρες από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του Π.Δ. 60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του
διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. 30 παρ. 3 ΠΔ 60/07 & άρθ. 32 παρ. 6).

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΔ 60/2007
Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται
από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους και η συγκρότηση της
Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της
αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων- λιπαντικών και η
έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον
καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
3. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης των καυσίμων & λιπαντικών. Σε περίπτωση που η σύμβαση
προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει
από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των καυσίμων & ελαιολιπαντικών
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χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα
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από την αποστολή των

δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην
Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες των καυσίμων,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής
αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί
στη διαδικασία παραλαβής.
4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και η σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον χρόνο
που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του
προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή,
με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμο
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του
Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου
παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.
5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη
εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη
σύμβαση χρόνο και όταν:
α. Το είδος

κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το

αντικαταστήσει

σύμφωνα

με

τα

ισχύοντα,

διαφορετικά

υπόκειται

στις

προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β. Το καύσιμο ή τα λιπαντικά που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της
σύμβασης, κρίνεται όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται
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ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί
παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του
Γενικού

Γραμματέα

της

Περιφέρειας,

ύστερα

από

γνωμοδότηση

της

δευτεροβάθμιας Επιτροπής.
γ. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που
προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο. Οποιαδήποτε ενέργεια
που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 23
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας
επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 28 της παρούσας, χρόνου
παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
του κάθε είδους καυσίμου- λιπαντικών που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον
υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη μέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους
καυσίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη
συμβατική αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α..
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’
αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται
συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής
τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό
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παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα
αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την
οριστική παραλαβή των καυσίμων και ελαιολιπαντικών.
4. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με
παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής
ποσότητας των καυσίμων- λιπαντικών , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2
αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών,
σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των καυσίμων λιπαντικών που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος
άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την
επιστροφή των απορριφθέντων καυσίμων και ελαιολιπαντικών και την παραλαβή
τους από τον προμηθευτή.
Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών,
επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται
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των ελαιολιπαντικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και
του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή
τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά
την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο
τα επιστρεφόμενα είδη, πέραν του προστίμου, τα είδη καταστρέφονται κατά την
κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που
θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν
παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο
προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να
προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής.
3.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των
καυσίμων - λιπαντικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με
την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
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2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
16PROC003903913
2016-02-26
την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της
αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα
είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές
προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι
έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε
πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος.
2. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει
την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα
καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου
διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα
υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής
στο Δήμο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
3. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού επήλθε φθορά
στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του δήμου, ο προμηθευτής
υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που
προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής
Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως
αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν
καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
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4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την
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προμήθεια ακατάλληλου

καυσίμου, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Ο Δήμος δεν θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της
προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου ή ελαιολιπαντικών, κατά
παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
2. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε
είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί
σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος , ο μειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
3. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.

Η

παρούσα

διακήρυξη

εγκρίθηκε

με

την

αριθμ.

/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ορεστιάδα

/ /2016

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας

Μαυρίδης Βασίλειος
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Παράρτημα Α

ΜΕΛΕΤΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος καθαριότητας & πρασίνου

Aριθμ. Μελέτης :

44/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2016-2017»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.

Μελέτη
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του δήμου
Ορεστιάδας και των νομικών του προσώπων:
1.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.)
2.

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

3.

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

4.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1. Το Π.Δ. 60/2007
2. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4. Τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
5. Τον Ν. 3852/2010
6. Τον Ν. 3886/2010
7. Τον Ν. 3548/2007
8. Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)
9. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013
10. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το
Ε.Π.Π. προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη.
11. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε
το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της
12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)
12. Τον Ν. 2362/1995
13. Το Π.Δ. 113/2010
14. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»
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15. Την Υ.Α. Π1/2390/2013
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16. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις»
17. Την παρ. 15 του αρθρ. 6 του Ν. 4071/11-4-2012 ( ΦΕΚ 85Α)
18. Την παρ. 3 του αρθρ. 13 του ΠΔ 28/28-7-31 ( ΦΕΚ 239/31/Α)
19. τον Ν. 4205/2013 ( ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) « Ηλεκτρονική Επιτήρηση
υπόδικων και άλλες διατάξεις», ( αρθρ. 9 παρ.4β)
20. Του ΠΔ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
(ΦΕΚ 66/Α).
21. Σύμφωνα με την αρ. 3/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στις
12-12-2012(ΦΕΚΑ΄240), δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,
που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4,
προβλέπει:
« Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α.
τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων
των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής
από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο
παρόν καταργείται.
Οι αναθέτουσες αρχές - δήμοι, περιφέρειες - οφείλουν εγκαίρως να ζητούν
από τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο της ανωτέρω ρύθμισης,
τον προγραμματισμό των αναγκών τους για το διάστημα που θα αφορά η
προς κατάρτιση σύμβαση, λαμβάνοντας

υπόψη και τις ποσότητες που

πιθανόν θα αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης,
καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης του διατάκτη του Π.Δ./τος 113/2010,
που θα αντιστοιχεί στη δαπάνη για τις προβλεπόμενες ανάγκες του κάθε
νομικού προσώπου.
Στη συνέχεια, προγραμματίζουν την προμήθεια τμηματοποιώντας αυτή
κατ΄είδος και χωρικά κατά την κρίση τους, ανάλογα με το προς προμήθεια
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να υποβάλουν

προσφορά για όσα από τα τμήματα αυτά επιθυμούν. Οι επιτροπές
διαγωνισμών και αξιολόγησης μπορούν να συγκροτούνται και με συμμετοχή
υπαλλήλων και των νομικών προσώπων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Μετά
την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, έκαστο

νομικό

πρόσωπο υπογράφει συμφωνητικό με τον/τους ανάδοχο/ους, για τα είδη και
τις ποσότητες, που προορίζονται γι΄ αυτό. Η εκτέλεση της σύμβασης κατά το
μέρος που αφορά το νομικό πρόσωπό γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
κανονισμού προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ για τους δήμους και τα νομικά τους
πρόσωπα και του Π.Δ/τος 118/2007 για τις περιφέρειες και τα νομικά τους
πρόσωπα και τα λοιπά ΝΠΔΔ. Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από
τα ίδια νομικά πρόσωπα, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Η διαδικασία

για κάθε προμήθεια ( αποφάσεις και ενέργειες

υπηρεσιών, αλλά και οργάνων κάθε φορέα), είναι η ακόλουθη:
- ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους,
αναφέροντας ποσότητες για το προς προμήθεια είδος,
-

συντάσσεται μια ενιαία μελέτη, τμηματοποιημένη είτε χωρικά, είτε

κατ΄είδος κλπ, κατά την κρίση τους,
- εκδίδεται η πρόταση ανάληψη υποχρέωσης (ΠΑΥ) από το δήμο και από
κάθε νομικό του πρόσωπο,
- το διοικητικό συμβούλιο κάθε νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για
την έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και
αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο,
- το δημοτικό συμβούλιο του δήμου, έχοντας υπόψη την ενιαία μελέτη, τις
αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών του προσώπων και τις
σχετικές ΠΑΥ, λαμβάνει απόφαση για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας
της προμήθειας, που αφορά τον ίδιο και τα νομικά του πρόσωπα,
- το διοικητικό συμβούλιο κάθε νομικού προσώπου, ψηφίζει την πίστωση
που αντιστοιχεί στο τμήμα της προμήθειας που το αφορά και αποστέλλει τη
σχετική απόφαση στο δήμο,
- η οικονομική επιτροπή του δήμου, έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις
των νομικών προσώπων για τις δικές τους ψηφισμένες πιστώσεις, ψηφίζει τη
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τον αφορά, εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες:
1. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)
2. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.)
3. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ορεστιάδας»,
4. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Β΄-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ορεστιάδας »,
Οι ποσότητες και το είδος των καυσίμων που αναλογούν στις ανάγκες κάθε
υπηρεσίας δόθηκαν εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Ορεστιάδας.
Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.350.107,10 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ήτοι :
1.910.656,18 € καθαρό ποσό + 439.450,92 € ΦΠΑ 23% = 2.350.107,10 €
Χρηματοδότηση :
1. Η προμήθεια για το Δήμο Ορεστιάδας προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από
τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου και να βαρύνει τους παρακάτω
κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικών ετών
2016 & 2017 ως εξής :
Οικονομικό έτος

Οικονομικό έτος

2016

2017

Κ.Α. 10.6643 πετρέλαιο θέρμανσης

130.000,00 €

130.000,00 €

Κ.Α 70.6643 πετρέλαιο θέρμανσης

5.000,00 €

5.000,00 €

Κ.Α. 10.6641 προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 20.6641 προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 30.6641 προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 35.6644 προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

4.500,00 €

5.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

300.000,00 €

375.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

544.500,00 €

620.000,00 €

Σύνολα
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2)
Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον
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προϋπολογισμό του κάθε νομικού προσώπου οικονομικών ετών 2016 & 2017 και να
βαρύνει τους εξής κωδικούς:
α) Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.: Κ.Α. 15.6641, 15.6643 & 15.6644
β) ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.: Κ.Α. 15.6643.01 & 15.6643.02
3)
Για τις σχολικές επιτροπές οι δαπάνες για την προμήθεια θα καλυφθούν από
την κατανομή των πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης όπως αυτές διατίθενται με αποφάσεις των
αρμόδιων Υπουργών (ΦΕΚ 318/τεύχοςς Β’ 25-02-2013 μη εφαρμογή των διατάξεων
του ΒΔ 17-5/15-06-1959 ΦΕΚ 114 Α’)
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από
ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης :
•
Για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής
πώλησης την ημέρα παράδοσης νομό Έβρου σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 41-42 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
•
Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο
προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.
Η προμήθεια αναλυτικότερα αφορά τα παρακάτω είδη :
ΚΑΥΣΙΜΑ:
Το ζητούμενο πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης Αμόλυβδης πρέπει να
καλύπτεται από τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ: 300 τεύχος
Β /12-4-2001 και 426 τεύχος Β/31-3-2000. Πιο συγκεκριμένα:
1. Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ.
απόφαση 1) 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ
332/2004 τεύχος Β’.
2. Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ.
Απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ
332/2004 τεύχος Β’.
3. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην
Υπ. απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ
1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:
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Σχετικά με την προμήθεια λιπαντικών και διαφόρων υγρών για τις ανάγκες
των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου, ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί
λάδια, γράσο και αντιψυκτικά τα οποία είναι αναγκαία για τη συντήρηση των
οχημάτων και των μηχανημάτων του.
Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει να είναι, πρόσφατης παραγωγής , θα είναι
διαυγή (δεν θα περιέχουν την παραμικρή ποσότητα ανεπιθύμητων ξένων
προσμίξεων υγρασίας κλπ) επίσης θα πρέπει να είναι ομοιογενή μίγματα και
πρωτογενή (δεν θα προέρχονται από αναζωογονημένα έλαια) θα πρέπει να
πληρούν τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές όπως καθορίζονται για τα ορυκτέλαια
με την 176/1994 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Γ.Χ.Κ. (ΦΕΚ
421Β’ /06.06.1994) και την 12/1995 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου
του Γ.Χ.Κ ( ΦΕΚ 7471 Β’ 29.05.1995) για βαλβολίνες.
Σημειώνεται ότι οι προσφερόμενοι τύποι ελαιολιπαντικών (λάδια, γράσα) επί ποινή
αποκλεισμού, θα πρέπει να έχουν λάβει την σχετική έγκριση για παραγωγή ή
διακίνηση στην Ελλάδα από το Γ. Χ. Κ.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαιολιπαντικών να
βρίσκονται εντός των ορίων, εφαρμόζοντας τις αναγνωρισμένες μεθόδους ελέγχου
των αντίστοιχων παραμέτρων του Γενικού Χημείου του κράτους. Τα λάδια
λιπάνσεως των κινητήρων θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και συγκεκριμένα
λάδια πολλαπλής ρευστότητας τα οποία έχουν την ιδιότητα να μεταβάλλεται το
ιξώδες τους σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.
Οι βαθμοί ιξώδους (SAE = Society of Automotive Engineers ) και οι διεθνείς
προδιαγραφές επιπέδου ποιότητας (ΑΡΙ = American Petroleum Institute) θα πρέπει
να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των
οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Ορεστιάδας και να είναι κατάλληλα για
πετρελαιοκινητήρες εσωτερικής καύσης και αντίστοιχα για βενζινοκινητήρες
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Η προμήθεια των ελαιολιπαντικών κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία
των κινητήρων και λοιπών υδραυλικών συστημάτων των οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η διεκπεραίωση των
εργασιών που εκτελούνται από την καθημερινή τους χρήση. Τα ελαιολιπαντικά δεν
θα πρέπει να προέρχονται από ανακυκλωμένα προϊόντα και θα πρέπει να τηρούν
τις αντίστοιχες προδιαγραφές των κατασκευαστών.
Tονίζεται ότι ο Δήμος Ορεστιάδας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα
από τα καύσιμα και τα λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
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Η παράδοση των προς προμήθεια λιπαντικών θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο και σε
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ποσότητα που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και σε χώρο που θα υποδεικνύεται
από το Δήμο Ορεστιάδας.
Ο διαγωνιζόμενος μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και το φάκελο με
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσει
και φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών που προσφέρει.
Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι στοιχείο του φακέλου της τεχνικής περιγραφής, επί ποινή
αποκλεισμού, θα είναι υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, του διαγωνιζομένου
ότι τα λιπαντικά που προσφέρει είναι ίδια με τα περιγραφόμενα της μελέτης.

59

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 1
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων και
ελαιολιπαντικών.
β) παράδοση των υγρών καυσίμων κίνησης θα γίνεται εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύμβαση, στα οχήματα και
μηχανήματα αυτού.
Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των ελαιολιπαντικών όσο
αφορά τη χρήση τους (διάρκεια ζωής, ειδικό βάρος, ιξώδες, σημείο ροής,
ανάφλεξης κλπ.).
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.350.107,10 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ήτοι :
1.910.656,18 € καθαρό ποσό + 439.450,92 € ΦΠΑ 23% = 2.350.107,10 €
ΑΡΘΡΟ 2
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
1.

Το Π.Δ. 60/2007

2.
Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
3.
Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4.

Τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)

5.

Τον Ν. 3852/2010

6.

Τον Ν. 3886/2010

7.

Τον Ν. 3548/2007

8.

Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)

9.

Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013

10.
Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το
Ε.Π.Π. προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη.
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11.
Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε
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το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012
(Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)
12.

Τον Ν. 2362/1995

13.

Το Π.Δ. 113/2010

14.
Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»
15.

Την Υ.Α. Π1/2390/2013

16.
Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις»
17.

Την παρ. 15 του αρθρ. 6 του Ν. 4071/11-4-2012 ( ΦΕΚ 85Α)

18.

Την παρ. 3 του αρθρ. 13 του ΠΔ 28/28-7-31 ( ΦΕΚ 239/31/Α)

19.
τον Ν. 4205/2013 ( ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) « Ηλεκτρονική Επιτήρηση
υπόδικων και άλλες διατάξεις», ( αρθρ. 9 παρ.4β)
20.
Του ΠΔ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 66/Α).
ΑΡΘΡΟ 3
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α) Διακήρυξη δημοπρασίας.
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Τεχνική περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 4
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), του
προυπολογισμού της μελέτης , χωρίς Φ.Π.Α. πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της
προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), της συμβατικής
αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς το Φ.Π.Α.
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ΑΡΘΡΟ 5
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Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των
καυσίμων την ημέρα παράδοσης στο νομό Έβρου είναι σταθερή και αμετάβλητη και
ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε
αναθεώρηση.
Οι τιμές προσφοράς των λιπαντικών παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται
Α)για τα μεν λιπαντικά μετά την τμηματική παραλαβή των λιπαντικών και εφόσον η
επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και
καταλληλότητα αυτών .
Β) για τα δε υγρά καυσιμα με κάθε παράδοση, θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά
υπηρεσία & κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού, και στο τέλος κάθε μήνα θα
εκδίδονται αντίστοιχα συγκεντρωτικά τιμολόγια ανά υπηρεσία, σύμφωνα με τα
εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά υπηρεσία και με τις τιμές σύμφωνα με την
υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου.
Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60)
ημερών από την παραλαβή των καυσίμων- λιπαντικών και εφόσον ο προμηθευτής
εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 6
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο
ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων- και λιπαντικών εξετάζεται η
καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει
να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της
τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί
στην απόρριψη των καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο
ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7
Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες
ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Υπέρβαση του
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει
μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια
και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
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Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
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αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί
στην απαίτηση του Δήμου.
Για την προμήθεια καυσίμων ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την
έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα
αρχή παράδοση των καυσίμων .
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα του Δήμου ή σε
οποιαδήποτε άλλο δημοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των
προτέρων στον ανάδοχο.
Για τα υγρά καύσιμα κίνησης η παράδοση θα γίνεται εντός του Δήμου, στα οχήματα
και μηχανήματα αυτού.
ΑΡΘΡΟ 8
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε
ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί
το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος
όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει
υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των
ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για
κάθε είδος καυσίμου.
ΑΡΘΡΟ 10
Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.
Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής. Κάθε
προσφερόμενος τύπος λιπαντικού (λάδια, γράσα) θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και πιστοποιητικό
εταιρείας από το Γενικό Χημείο του Κράτους, επί ποινής αποκλεισμού.
Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά
τη χρήση τους (διάρκεια ζωής, ειδικό βάρος, ιξώδες, σημείο ροής, ανάφλεξης κλπ.).
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Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να
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2016-02-26
λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 11
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς
καμιά ευθύνη και υποχρέωση του δήμου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος καθαριότητας
& πρασίνου
Αριθμ. Μελέτης: 44/2015
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μ/Μ

ΟΜΑΔΑ Α
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Ποσότητα/ Έτος
Συνολική
Τιμή
ποσότητα
Μονάδας
Ποσότητα
Ποσότητα
(2016 & 2017)
(€)
Έτους 2016
Έτους
2017
161.406,03 161.406,03
322.812,06
0,680

Δαπάνη (€)/ Έτος
Δαπάνη
Δαπάνη
Έτους
Έτους
2016
2017
109.756,10 109.756,10

Συνολική
δαπάνη
(2016 & 2017)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

219.512,20

2

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

299.821,68

338.047,77

637.869,45

0,927

277.934,70

313.370,28

591.304,98

3

Βενζίνη αμόλυβδη

Λίτρα

12.734,34

27.055,62

39.789,96

1,176

14.975,58

31.817,41

46.792,99

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

402.666,38

454.943,79

857.610,17

ΦΠΑ 23%

92.613,27

104.637,07

197.250,34

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

495.279,65

559.580,86

1.054.860,51

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Α : 8.576,10
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Α/Α

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

Περιγραφή είδους

Συνθετικό έλαιο κινητήρα τύπου
SAE 10W-40 ACEA E7/E6
Έλαιο βενζινοκινητήρων SAE
10W-40 ACEA A3/B4 ΜΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
Έλαιο κινητήρα diesel SAE 15W40 ACEA E3 E5 ACEA Ε 7
Έλαιο βενζινοκινητήρων και
πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-50
ACEA A3 B3 WV505.00
Έλαιο υδραυλικών συστημάτων
τύπου T3 46 HV
Έλαιο υδραυλικών συστημάτων
τύπου 68 Τ3 HV
Έλαιο βενζινοκινητήρων SAE
5W30 ACEA C3 A3 B4
Λάδι αυτόματων κιβωτίων (ATF)
Dexron III
Λιπαντικό μειωτήρων τύπου SAE
85W-140 GL 5
Βαλβολίνες τύπου SAE 80W-90
GL 5
Λάδι δίχρονων κινητήρων 2Τ

Μ/Μ

Λίτρα

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Ποσότητα / Έτος
Συνολική
Τιμή
ποσότητα
μονάδας
2016 &
(€)
Ποσότητα Ποσότητα Έτους
2017
Έτους 2016
2017
1.200
1.200
2.400
4,00

Δαπάνη (€) / Έτος
Δαπάνη
Έτους 2016
4.800,00

Δαπάνη
Έτους 2017
4.800,00

Συνολική
δαπάνη
(2016 & 2017)
9.600,00

Λίτρα

200

200

400

3,95

790,00

790,00

1.580,00

Λίτρα

2.000

2.400

4.400

2,60

5.200,00

6.240,00

11.440,00

Λίτρα

150

150

300

2,60

390,00

390,00

780,00

Λίτρα

2.000

3.000

5.000

2,08

4.160,00

6.240,00

10.400,00

Λίτρα

1.000

1.500

2.500

2,06

2.060,00

3.090,00

5.150,00

Λίτρα

150

150

300

7,07

1.060,50

1.060,50

2.121,00

Λίτρα

400

500

900

2,90

1.160,00

1.450,00

2.610,00

Λίτρα

200

200

400

3,28

656,00

656,00

1.312,00

Λίτρα

580

800

1.380

2,86

1.658,80

2.288,00

3.946,80

Λίτρα

100

100

200

3,64

364,00

364,00

728,00
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12

Βαλβολίνη συνθετική 100% SAE
75W - 90 GL 5

Λίτρα

400

600

1.000

7,15

2.860,00

4.290,00

7.150,00

13

Λίτρα

100

100

200

5,72

572,00

572,00

1.144,00

14

Βαλβολίνη μπλοκέ LS SAE 85W90 GL-5
Γράσο Λιθίου NLGI 2

Κιλά

50

50

100

4,37

218,50

218,50

437,00

15

Γράσο τύπου LX2 - EP2

Κιλά

450

600

1.050

4,37

1.966,50

2.622,00

4.588,50

16

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W TO-4
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ
SAE 50 ΤΟ-4 CAT
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ SAE 10W
30 J 20C/D

Λίτρα

400

400

800

5,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

Λίτρα

200

300

500

5,20

1.040,00

1.560,00

2.600,00

Λίτρα

100

100

200

4,60

460,00

460,00

920,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

31.416,30

39.091,00

70.507,30

ΦΠΑ 23%

7.225,75

8.990,93

16.216,68

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

38.642,05

48.081,93

86.723,98

17

18

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Β :705,07
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ΟΜΑΔΑ Γ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
α/α

Περιγραφή είδους

Μ/Μ

Ποσότητα / Έτος

Λίτρα

Λίτρα
Λίτρα

100
200

Λίτρα

6

Αντιψυκτικό υγρό τύπου
GLYCOCOOL (συμπυκνωμένο
100%) -69ο C
Υγρό φρένων τύπου DOT4
Αντιψυκτικό υγρό τύπου
ΠΑΡΑΦΛΟΥ – 38ο C
Αντιψυκτικό υγρό τύπου
ΠΑΡΑΦΛΟΥ – 18ο C
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ EN 590 EN 14214
Καθαριστικό φρένων 500 ml

Ποσότητα
Έτους 2016
200

7
8

AD-BLUE
Σπρέι γράσο 400 ml

9
10

1

2
3
4
5

11
12

Ποσότητα
Έτους 2017
300

Συνολική
ποσότητα
(2016 & 2017)

Τιμή
μονάδας
(€)

Δαπάνη (€) / Έτος
Δαπάνη
Έτους 2017
804,00

Συνολική
δαπάνη
(2016 & 2017)

500

2,68

Δαπάνη
Έτους 2016
536,00

100
200

200
400

7,38
2,08

738,00
416,00

738,00
416,00

1.476,00
832,00

800

1.000

1.800

1,66

1.328,00

1.660,00

2.988,00

Λίτρα

30

30

60

19,00

570,00

570,00

1.140,00

τεμ

100

100

200

3,64

364,00

364,00

728,00

Λίτρα
τεμ

1.500
105

2.000
105

3.500
210

1,56
4,65

2.340,00
488,25

3.120,00
488,25

5.460,00
976,50

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Λίτρα

250

300

550

1,00

250,00

300,00

550,00

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
-50ο C ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
-16ο C 750ml/1000lt

Λίτρα

100

100

200

3,50

350,00

350,00

700,00

Λίτρα

50

50

100

10,00

500,00

500,00

1.000,00

Αντισκωριακό σπρέι 400 ml

τεμ

200

200

400
3,60
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

720,00
8.600,25

720,00
10.030,25

1.440,00
18.630,50

ΦΠΑ 23%

1.978,06

2.306,96

4.285,02

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

10.578,31

12.337,21

22.915,52

1.340,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ : 186,31€
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α/α

1

Περιγραφή είδους

Πετρέλαιο θέρμανσης

ΟΜΑΔΑ Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Μ/Μ
Ποσότητα / Έτος
Συνολική
Τιμή
Δαπάνη (€) / Έτος
ποσότητα
μονάδας
Ποσότητα
Ποσότητα
Δαπάνη
Δαπάνη
(2016
&2017)
(€)
Έτους 2016 Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2017
Λίτρο
160.000
160.000
320.000
0,68
108.800,00 108,800,00

Συνολική
δαπάνη
(2016 & 2017)
217.600,00

ΦΠΑ 23%

50.048,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

267.648,00

Δαπάνη (€) / Έτος
Δαπάνη
Δαπάνη
Έτους 2016
Έτους 2017
129.200,00 129.200,00

Συνολική
δαπάνη
(2016 & 2017)
258.400,00

ΦΠΑ 23%

59.432,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

317.832,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ : 2.176,00€
ΟΜΑΔΑ Ε
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
α/α

1

Περιγραφή είδους

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Μ/Μ

Λίτρο

Ποσότητα / Έτος
Ποσότητα
Ποσότητα
Έτους 2016 Έτους 2017
190.000
190.000

Συνολική
ποσότητα
(2016 &2017)
380.000

Τιμή
μονάδας
(€)
0,68

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε: 2.584,00€
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.)
Α/Α
Περιγραφή είδους
Μ/Μ
Ποσότητα / Έτος
Συνολική
Τιμή
Δαπάνη (€) / Έτος
Συνολική
ποσότητα
μονάδας
δαπάνη
Ποσότητα
Ποσότητα
Δαπάνη
Δαπάνη
(2016 & 2017)
(€)
(2016 & 2017)
Έτους 2016 Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2017
1
Πετρέλαιο θέρμανσης
Λίτρα
250.000
250.000
500.000
0,680
170.000,00 170.000,00
340.000,00
2

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

34.000

34.000

68.000

0,927

31.518,00

31.518,00

63.036,00

3

Βενζίνη αμόλυβδη

Λίτρα

14.000

14.000

28.000

1.176

16.464,00

16.464,00

32.928,00

Καθαρή αξία

217.982,00

217.982,00

435.964,00

ΦΠΑ 23%

50.135,86

50.135,86

100.271,72

Συνολική αξία

268.117,86

268.117,86

536.235,72

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ : 4.359,64 €

Α/Α

1
2

ΟΜΑΔΑ Ζ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.)
Περιγραφή είδους
Μ/Μ
Ποσότητα / Έτος
Συνολική
Τιμή
Δαπάνη (€) / Έτος
Συνολική
ποσότητα
μονάδας
δαπάνη
Ποσότητα
Ποσότητα
Δαπάνη
Δαπάνη
(2016
&2017)
(€)
(2016
& 2017)
Έτους 2016
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2017
Συνθετικό έλαιο κινητήρα τύπου
Λίτρο
900
900
1.800
4,00
3.600,00
3.600,00
7.200,00
SAE 10W-40 ACEA E7/E6
Λάδι δίχρονων κινητήρων 2Τ
Λίτρο
540
540
1.080
3,64
1.965,60
1.965,60
3.931,20
ΣΥΝΟΛΟ

5.565,60

5.565,60

11.131,20

Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.280,10
6.845,70

1.280,10
6.845,70

2.560,18
13.691,38

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Ζ : 111,31
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Α/Α

1

ΟΜΑΔΑ Η
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)
Περιγραφή είδους
Μ/Μ
Ποσότητα / Έτος
Συνολική
Τιμή
Δαπάνη (€) / Έτος
Συνολική
ποσότητα
μονάδας
δαπάνη
Ποσότητα
Ποσότητα
Δαπάνη
Δαπάνη
(2016 &2017)
(€)
Έτους 2016
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2017 (2016 & 2017)
Πετρέλαιο θέρμανσης
Λίτρο
30.009,56
30.009,56
60.019,12
0,68
20.406,50
20.406,50
40.813,00
ΦΠΑ 23%

9.386,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50.199,99

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Η : 408,13 €

Ο τιμές των καυσίμων προέκυψαν από το δελτίο τιμών καυσίμων της 20ης Οκτωβρίου 2015

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 20-11- 2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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16PROC003903913 2016-02-26

Παράρτημα Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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16PROC003903913
2016-02-26
Πλήρη στοιχεία
οικονομικού φορέα
(Προμηθευτή)

ΟΜΑΔΑ Α
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
(2016 & 2017)
322.812,06

Πετρέλαιο κίνησης

637.869,45

Βενζίνη αμόλυβδη

39.789,96

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Σφραγίδα και υπογραφή
του συμμετέχοντος
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16PROC003903913
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οικονομικού φορέα
(Προμηθευτή)

ΟΜΑΔΑ Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
(2016 & 2017)
320.000

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Σφραγίδα και υπογραφή
του συμμετέχοντος

74

16PROC003903913
2016-02-26
Πλήρη στοιχεία
οικονομικού φορέα
(Προμηθευτή)

ΟΜΑΔΑ Ε
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
(2016 & 2017)
380.000

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Σφραγίδα και υπογραφή
του συμμετέχοντος

75
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
(2016 & 2017)
500.000

Πετρέλαιο κίνησης

68.000

Βενζίνη αμόλυβδη

28.000

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Σφραγίδα και υπογραφή
του συμμετέχοντος

76
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ΟΜΑΔΑ Η
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
(2016 & 2017)
60.019,12

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Σφραγίδα και υπογραφή
του συμμετέχοντος

77

