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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίµων κίνησης – θέρμανσης & ελαιολιπαντικών έτους 2014».

Ο Δ Η Μ ΑΡ ΧΟ Σ ΣΑΛ Α Μ ΙΝ ΟΣ
Προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την Προµήθεια Καυσίµων κίνησης θέρµανσης & ελαιολιπαντικών έτους 2013.
Έχοντας υπόψη:
1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων»
2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3) Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.
5) Τις διατάξεις του Ν.3548/2007
6) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
7) Την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσlας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ µε το
ΠΔ 60/07
8)

Τις διατάξεις αρθ.4 του Ν 4111/2013 – ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012 (Διαδικασία ανάδειξης
προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες α) τροφίμων β)αναλωσίμων παντοπωλείου
γ)πετρελαιοειδών δ) φαρμάκων).

9) Την αριθμ. 346/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προκηρύσσει δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση τιµή λιανικής πώλησης την ηµέρα παράδοσης
στο Δήμο Σαλαμίνος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθµ. 11389/1993 Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η προµήθεια καυσίµων κίνησης - θέρµανσης και ελαιολιπαντικών είναι προϋπολογισμού Γενικού
Συνόλου 910.938,00 (µε Φ.Π.Α.) και θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1) Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.
2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων»,
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
5) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
6) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 < Πρόγραμμα Διαύγεια>
7) Τις διατάξεις του Ν 4013/11 (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων).

ΑΡΘΡΟ 2
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
Η προμήθεια καυσίμων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 594.500,00 ευρώ και επιπλέον Φ.ΠΑ
23%, δηλαδή σύνολο 731.235,00 και των ελαιολιπαντικών 137.000,00 ευρώ και επl πλέον Φ.ΠΑ 23%
δηλαδή σύνολο €168.510,00 και θέρμανσης 9.100,00 ευρώ και επl πλέον Φ.ΠΑ 23% δηλαδή 11.193,00
συνολικό ποσό 910.938,00 €.
Γενικό Σύνολο «Προμήθειας καυσίµων κίνησης-θέρμανσης& ελαιολιπαντικών έτους 2014»: Γενικό
Σύνολο: 910.938,00 ευρώ με ΦΠΑ Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους

πόρους και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. 20-6641.006 έτους 2013 ποσού 700,00 , Κ.Α. 206641.008 έτους 2013 ποσού 200,00 , Κ.Α. 20-6643.002 έτους 2013 ποσού 100,00 .
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους
οικείους Κ.Α. 20-6641.006 “Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου έτους 2014
ποσό 731.235,00, Κ.Α. 20-6641.008 “Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2014 ποσό 168.510,00 και
Κ.Α. 20-6643.002 “Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση έτους 2014 ποσό 11.193,00 , και θα
προβλεφθεί στη σύνταξη του νέου προϋπολογισμού 2014 . Η διάρκεια της προμήθειας καυσίμων
και ελαιολιπαντικών ορίζεται για ένα έτος αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά:
1) Βενζίνη αμόλυβδη 15.000 λίτρα.
2) Πετρέλαιο κίνησης 440.000 λίτρα.
3) Πετρέλαιο θέρμανσης 7.000 λίτρα.
4) Λάδι μηχανών (βενζινοκινητήρων-πετρελαιοκινητήρων), λάδι 20-50, 6.000 λίτρα και λάδι
15-40, 3.000 λίτρα.

5) Βαλβολlνη, 2.500 λίτρα.
6) Λάδι ATF 1.000 λίτρα.
7) Λάδι τύπου ISO 9.000 λίτρα.
8) Ενισχυτικό πετρελαίου δεξαμενής καυσίμων, 3.500 λίτρα.

ΑΡΘΡΟ 3
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών την . 14 / 11 / 2013

(ημέρα Πέμπτη )

2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10,00 και ώρα λήξης η 10,30 .

ΑΡΘΡΟ 4
Λήψη πληροφοριών
1. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες
σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αΙτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία
αυτή ανεφάρµοστη, τότε µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 213-2027335 FAX.: 213-2027427
Αρµόδιος υπάλληλος: Μαλτέζου Μαριάνθη

ΑΡΘΡΟ 5
Δεκτοί στον Διαγωνισµό
1) Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
i)

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.

ii) β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
iii) γ. Συνεταιρισμοί.
iv) δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
2) Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία:
i)

α. Τη φερεγγυότητά τους.

ii) β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία.
iii) γ. Τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση.
iv) δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιολογητικά συµµετοχής στο Διαγωνισµό
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση καυσίµων και ελαιολιπαντικών, γεγονός που
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο
διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι
αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεl
τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της
προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεlα της αντίστοιχης µελέτης.
Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε
ποινή αποκλεισµού:
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.A. δηλαδή 45.546,90 €, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεl για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποΙα να προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
αφορά 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 περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποΙο είναι
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των
εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και ΑΕ. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και
θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός
οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα

έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η
κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να
υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η
επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν
προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα
υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ)
του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της προοπολογισθείσας δαπάνης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
β. 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. Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου
έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το
καταστατικό της εταιρίας.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι:
•

Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.

•

Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους
έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον αφορά το
απόσπασµα ποινικού µητρώου.
Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι
διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό
της εταιρίας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
•

Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.

•

Δεν τελούν υπό διαδικασΙα κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους
οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών
αστικών συνεταιρισµών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50%. Το
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
γ. ΟΙ Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδΙδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
6. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση
των συµµετασχόντων, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό, τα
ακόλουθα":
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα

σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην
προσφορά του, τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.
β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόµενων προϊόντων.
Επίσης, εφόσον µεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να
δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης - συσκευασίας,
καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.
γ. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού
προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών.
δ. Δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του
Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε. Δήλωση διαγωνιζόµενου µε την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό
παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης
στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες
του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και
ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήµο.
στ. Δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των
προϊόντων της, προσκοµίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας - εφόσον υπάρχουν - των
προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά
θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο
σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.
Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι προσφορές
κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του Διοικητικού τους
Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι
Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες, ή ένωση
προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο,
εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές,
εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει
στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος
εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο
τρόπο αµοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που
γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή
µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
δηλούντος.

ΑΡΘΡΟ 7
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµών στις 14 /11 /2013
ηµέρα Πέμπτη

από ώρα 10.00 µέχρι και 10.30.

2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι
την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµών πριν τη
λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις
άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές

ΑΡΘΡΟ 8
Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
α) Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή
λιανικής

πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής ή

του

Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
β) Σε απόλυτες τιµές ανά μονάδα µέτρησης για τα λιπαντικά.
2. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιµές(για τα καύσιµα) ή µε οιονδήποτε άλλο
τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δΙδεται ενιαίο ή κατά
είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίμου,
απορρlπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
4. 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 εγγράφως οι αναγκαΙες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό

χαρακτήρα της διαδικασΙας συλλογής και επεξεργασΙας των καυσίµων και ελαιολιπαντικών ή τις τεχνικές
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας
καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, αλλά και για μέρος αυτής, δηλαδή θα γίνονται
αποδεκτές και προσφορές που θα αφορούν μόνο το σύνολο των καυσίμων κίνησης ή μόνο το σύνολο
του πετρελαίου θέρμανσης ή μόνο το σύνολο των ελαιολιπαντικών, με την προϋπόθεση ότι θα
καλύπτουν

όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου που αναγράφεται στον

ενδεικτικό προϋπολογισµό, καθώς και για τα ελαιολιπαντικά, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη
την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους ελαιολιπαντικών όπως αναγράφεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Σε περίπτωση συμμετοχής σε μέρος του προϋπολογισμού , το ποσό της εγγυητικής
συμμετοχής υπολογίζεται στο 5% του συνόλου της αντίστοιχης μερικής προσφοράς.
6. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε
είδος καυσίµου και ελαιολιπαντικών.
ΑΡΘΡΟ 9
Προέλευση των καυσίµων
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του
κάθε είδους καυσίµου και ελαιολιπαντικων 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 και ελαιολιπαντικού, 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 επιβληθεΙ ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που
ισχύει κατά την ηµεροµηνΙα 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, µπορεΙ να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του
Δηµοτικού Συµβουλίου.
4. Διύλιση και επεξεργασΙα του προσφερόµενου είδους καυσίµου και ελαιολιπαντικού 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.

ΑΡΘΡΟ 10
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόµενων καυσίµων και ελαιλιπαντικών, 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.

ΑΡΘΡΟ 11
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο Δήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν
από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα
για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του
διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 12
Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής
1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για
τη συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική
ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, οι επίσηµοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη.
2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ' αυτή ασαφείς ή ελλιπείς
τεχνικές περιγραφές, µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες.
ΑΡΘΡΟ 13
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική

γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις
βάρος του προσφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 14
Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά
σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα.
2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει ποινή αποκλεισµού
της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού µέσα σε καλό
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήµου που διενεργεί την προµήθεια.
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεΙα της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Καλό σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από
αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (14.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα
περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για το κάθε είδους καυσίµου σε ποσοστό έκπωσης, σύµφωνα
με τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας. Περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις
καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιµή σε ευρώ ή σε
συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον
προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές
και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της

Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους
αυτής που είναι διαφορετικοΙ από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την
Επιτροπή Διαγωνισµου, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις
που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία που ζητήθηκαν.
7.

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

8.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.
9.

Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της ποσότητας του κάθε

είδους καυσίμου.
10. Στην τιµή προσφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόµενου
προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 15
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις.
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεl ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους παραγωγής,
διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος (τιµή dumping) ή ότι το προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της
παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες
φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος.
Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των
ενδιαφερόµενων.
2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών Δασµών και Εµπορίου (GA ΤΤ) ή δεν λειτουργούν στο
πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να
δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών
κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.ΠΑ, την Ιαπωνία ,

τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται
και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GΑΠ ή που συνδέεται µε την
Ευρωπαϊκή ·Ενωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 16
Αποσφράγιση προσφορών - Ανακοίνωση τιµών
1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχΙζεται δηµόσια
και αριθµούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά
που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω
όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται από τη διακήρυξη.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα
δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισµών.
3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται,
αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα.
4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις παραγράφους 16.1 έως και 16.3 επισύρει ποινή ακυρότητας
του διαγωνισµού.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην
Επιτροπή Αξιολόγησης.

6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των
λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισµού για την αποσφράγισή τους σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συµµετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιµές.

ΑΡΘΡΟ 17
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20
της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υπόψη κύρια 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 του κάθε προσφερόµενου προϊόντος.
2. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης
του κάθε είδους καυσίµου και ελαιολιπαντικού την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Περιφέρειας Αττικής ή του
Υπουργείου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και µε την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καύσιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
προµήθειας και σε απόλυτες τιµές για κάθε µονάδα µέτρησης ελαιολιπαντικών.
3. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε
είδος καυσίµων και ελαιολιπαντικών είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 18
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωμοδότηση της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει
σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προµήθειας.
β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανοµή του κάθε είδους καυσίµου µεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών µε ισότιµες
προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονιμική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης
γνωμοδοτεί για:
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους.
3. Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια κρίνεται
επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεxισθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο22 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 19

Συνέχιση του διαγωνισµού
Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά
συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως
ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσµά του.

ΑΡΘΡΟ 20
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διανωνισµού, 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.
Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην
περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις.
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής Προµηθευτή σ'
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασΙας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση
υποβάλλεται στο Δήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από
την ανακοίνωση 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 Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη
γνωµοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση
του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν
στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους
στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των άρθρων
149-152 του Ν. 3463/2006.
5, Ο Δήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (emaiI) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο.
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 21
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Τον Δήµο για τον οποίο προορίζονται τα καύσιµα.
β} Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
γ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού.
δ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρεΙται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεΙ η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της
συνολικής συµβατικής αξΙας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να
υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοΙνωσης. Τούτο δεν
ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχΙζει να υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της
προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε εΙδους
υλικού υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντΙθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή
τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται
να γίνει µε άνοιγµα πΙστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της

Τράπεζας της Ελλόδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται
µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 22
Σύµβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήµο η σχετική σύµβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία
της προµήθειας και τουλόχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της συµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Τα προς προµήθεια καύσιµα και ελαιολιπαντικά και την ποσότητα.
δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος καυσίµου.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίµου και ελαιολιπαντικού.
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρµογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσlµου.
3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή
της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα
παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το Δήµαρχο.
4. Η σύµβαση , µπορεί να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της µέχρι και τέσσερις (4) µήνες
χωρίς να τροποποιείτε η συμβατική της αξία , όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα µέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε,
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήµαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 23
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% µε το Φ.Π.Α. επl της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
β Αν η εγγυητική συμμετοχής υπολείπεται του ποσού του αρ.6 η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης.
γ. 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.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συµβατικής αξlας, χωρίς το Φ.Π.Α ..
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναγρόφεται σ' αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των καυσίµων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η
εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακό ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά
ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παρόδοση γίνεται µετά την
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παρόδοσης.

ΑΡΘΡΟ 24
Παραλαβή των καυσίµων και ελαιολιπαντικών
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων – ελαιολιπαντικών 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 κόθε είδους καυσίμων – ελαιολιπαντικών 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 και ελαιολιπαντικών. 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 και των
ελαιολιπαντικών χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστηµα 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 ηµεροµηνlα που προτίθεται να παραδώσει τις
ποσότητες των καυσίµων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος
παραλαβής αρχlζει από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεl στη
διαδικασία παραλαβής.
4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και ελαιολιπαντικών 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, το γραφείο κίνησης του Δήµου εκδίδει δελτίο
εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου και ελαιολιπαντικού, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. Σε περΙπτωση 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.ΤΑ.), 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 καύσιµο ή το ελαιολιπαντικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.

β. Το καύσιµο ή το ελαιολιπαντικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης,
κρίνεται όµως ότι µπορεί να παραληφθεΙ, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση
αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής
τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις εκδΙδεται 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, δε λαµβάνεται
υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 25
Χρόνος - τόπος - τρόπος παράδοσης
1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας σε
χρονικό διάστηµα µιας ηµέρας, να εφοδιάσει το Δήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων και
των ελαιολιπαντικών.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες
ανάγκες του Δήµου 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 καυσίµου µέσα
στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση.
2. Ο Δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, Ο
µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήµου
3. Λόγω απόστασης των µετακινούµενων οχηµότων από τον χώρο εφοδιασµού και την αδυναµία
του Δήµου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και ελαιολιπαντικών, η τµηµατική
παρόδοση αυτών θα γίνεται από αντλία στην έδρα του Δήµου, που θα βρίσκεται εντός της νήσου. Το
πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικό στην έδρα του Δήµου ή σε οποιαδήποτε άλλο δηµοτικό
κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανόδοχο.
4. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, µετά από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικό πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε
περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παρόδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές
ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση Επιτροπής
Αξιολόγησης να παρατείνεται µέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος
µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/2 ολόκληρου

του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, οι ποσότητες των καυσίµων
και των ελαιολιπαντικών δεν παραλαµβόνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, µέχρι την έκδοση της
απόφασης σχετικά µε αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.
Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει τις ποσότητες των καυσίµων και ελαιολιπαντικών.
5. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήµο, το χώρο υποδοχής των καυσίµων και την
Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος καυσΙµου,
τουλάχιστον πέντε (5) εργόσιµες ηµέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ηµέρα και ώρα παράδοσης είναι
ορισµένη και τακτή.
6. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου να
μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 26
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση.
1. Σε περΙπτωση 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 υπερβαΙνει το 1/2 του
μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 28 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο
2,5% επί της συµβατικής αξΙας της ποσότητας του κάθε είδους υλικού 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% επΙ της συµβατικής αξΙας της ποσότητας του κάθε είδους υλικού 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 υλικά 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
διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν
ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση
του Δηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των καυσίµων.
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 περΙπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα
µέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 27
Απόρριψη συµβατικών υλικών· αντικατάσταση.
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής ποσότητας των
καυσίµων και ελαιολιπαντικών, 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 υλικών που
απορρίφθηκαν 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 καθορΙζεται προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την έκδοσή της για την επιστροφή
των απορριφθέντων υλικών 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 υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση
παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης, δεν
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών 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 υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά καταστρέφονται
κατά την κρίση του Δήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η επιστροφή των υλικών 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 ΣυµβουλΙου και ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών 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 28
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
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
όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου,
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασlα, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των υλικών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 27
και 28 της παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά σε περlπτωση 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 29
Εγγυήσεις ποιότητας
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα υλικά 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 κλπ. 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 υλικού που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη ττροϋπόθεοη είναι
πως το µέγιστο ποσοστό υλικού που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της
αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων υλικών και αποστολής στο Δήµο των
νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
3. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στο µηχανολογικό εξοπλισµό και
στα µηχανήµατα του δήµου, ο προµηθευτής υποχρεούται 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 καταβάλλει ως αποζηµίωση προς το
δήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος,
µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
4. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου υλικών, κηρύσσεται
έκπωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 30
Τρόπος Πληρωµής
1. Η πληρωµή της αξίας του κάθε είδους υλικού θα γίνεται µε εξόφληση όλου του ποσού αµέσως
µετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται
από την αρµόδια υπηρεσία του Δήµου.
2. Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από το Δήµο εξήντα (60) ηµέρες
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, ο Δήµος καθίσταται υπερήµερος και οφείλει
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν
µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής

ΑΡΘΡΟ 31
Άλλα στοιχεία
1. Ο Δήµος δεν θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας
ποσότητας του κάθε είδους υλικού, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
2. Ο Δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους υλικού
που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του
συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος υλικού, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση
του Δήµου.

3. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα
απορρίπτονται ως ασύμφορες.

ΆΡΘΡΟ 32
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης.
1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στα γραφεία του Δήμου . ( Τμήμα Προμηθειών).
Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , στο «τεύχος διακηρύξεων
δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και μια φορά στις ημερήσιες εφημερίδες ή
εβδομαδιαίες τοπικές ή του Νομού Γενική Δημοπρασιών, Δημοπρασιών και πλειστηριασμών, Ημερήσιος
Δημότης, Μαχητική του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Μαχητική του Μοσχάτου, Νέα Καλλιθέα.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο site του Δήμου Σαλαμίνας.
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 46 το
Ν. 3801/2009.

Στους διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων
οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή , βάση του Νόμου
4071/2012 άρθρου 6 παράγραφος 15 .

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αρ… 346/2013 απόφαση της Οικονομικής .Επιτροπής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

