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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.108/2015
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση
των όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών
του Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ με ανοικτό
μειοδοτικό διαγωνισμό» (χρήση 2015).
Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 15 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του
έτους…2015…ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε Έκτακτη
Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13166/156-2015 τηλεφωνική πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΑΝΝΟΥΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 & 75 του Δ.Κ.Κ.
(Ν.3852/10) και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία επτά εκ των μελών της.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΚΛΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΟΛΥΖΟΥ- ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων η Οικονομική Επιτροπή ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
με ψήφους 5 υπέρ, έκανε δεκτό το λόγο του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης. Μειοψήφησαν οι
Δημ. Σ/λοι κ.κ. Μιχάλαρος Αναστάσιος και Καπετανάκης Γρηγόριος, οι οποίοι κατήγγειλαν
τον τρόπο πρόσκλησης της Έκτακτης Συνεδρίασης και αποχώρησαν.
Συνεχίζοντας την Έκτακτη Συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα της
ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση των όρων
Διακήρυξης για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του
Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό» (χρήση 2015) και
εκθέτει το λόγο του κατεπείγοντος που συνίσταται στο γεγονός ότι άμεσα ο Δήμος πρέπει να
προβεί στην διεξαγωγή του διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας, για την εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου.
Στη συνέχεια υποβάλει εισήγηση της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση των όρων Διακήρυξης
-------------------------------------------------------------------Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση των όρων
Διακήρυξης

της

μελέτης

που

αφορά

την

«Προμήθεια

καυσίμων

κίνησης-θέρμανσης

&

ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό» (χρήση
2015) ποσού 496.797,00 € (με Φ.Π.Α) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σαλαμίνας που αφορά
την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος και
Ν.Π.Δ.Δ με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό» (χρήση 2015).
Η εν λόγω προμήθεια στηρίζεται στις διατάξεις του Ν.2286/95, του ενιαίου κανονισμού
προμηθειών Ο.Τ.Α. (11389/93) Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ., του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) και του Ν.
3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και θα βαρύνει τους :
Κ.Α 10-6641.001 οικονομικού έτους 2015 ποσού 6.457,50 €, Κ.Α 15-6641.001 οικονομικού
έτους 2015 ποσού 4.612,50 €, Κ.Α 20-6641.007 οικονομικού έτους 2015 ποσού 321.829,50 €, Κ.Α 306641.001 οικονομικού έτους 2015 ποσού 54.427,50 €, Κ.Α 35-6641.001 οικονομικού έτους 2015 ποσού
47.478,00 € καυσίμων κίνησης.
Κ.Α 10-6641.003 οικονομικού έτους 2015 ποσού 3.874,50 € πετρέλαιο θέρμανσης.
Κ.Α 10-6641.002 οικονομικού έτους 2015 ποσού 1.562,10 €, Κ.Α 20-6641.009 οικονομικού
έτους 2015 ποσού 35.799,15 €, Κ.Α 30-6641.002 οικονομικού έτους 2015 ποσού 13.096,42 €, Κ.Α 356641.002 οικονομικού έτους 2015 ποσού 7.659,82 € ελαιολιπαντικών , του ψηφισμένου και υπό έγκριση
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 στον οποίο και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους παραπάνω
κωδικούς.
Η Ανάληψη Υποχρέωσης και η ψήφιση πίστωσης των παραπάνω κωδικών θα γίνει πριν την
υπογραφή της Σύμβασης με τον προμηθευτή .
Κάθε αλλαγή που τυχόν υπάρξει στην Διακήρυξη από το ΕΣΗΔΗΣ λόγο ψηφιοποίησης της δεν φέρει
αλλαγή στους όρους της.
Κατόπιν η Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο. Ε. άκουσε την Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της, την αρίθμ 3/2015 μελέτη της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών τμήματος Προμηθειών και αφού έλεγξε με προσοχή τις Τεχνικές Προδιαγραφές
της ανωτέρω μελέτης, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 3/2015 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών τμήματος Προμηθειών και
2.- Καταρτίζει τους όρους της δημοπρασίας της ανωτέρω προμήθειας οι οποίοι έχουν ως εξής:
∆ ΙΑ Κ Η Ρ Υ ΞΗ ∆ ΙΑ Γ ΩΝ ΙΣΜ Ο Υ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ »

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:

548.918,98 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α
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1)Την Υ. Α. 11389/93 περί Eνιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ).
2)Το Ν. 2286/95 περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων (Φ.Ε.Κ19Α)
3)Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
4)Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
5)Το Π.∆ 60/2007(ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) "προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
οδηγία 2005/75 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005
6)Το άρθρο 48 του Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ'18).
7)Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής
στρατηγικής − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.
8)Το Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.
9)Την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και
µέθοδοι ελέγχου (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).
10)Την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 Αµόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές
και µέθοδοι ελέγχου (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).
11)Την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 Βενζίνη απλή super, προδιαγραφές
και µέθοδοι ελέγχου (Φ. Ε. Κ. 410/Β’/11-4-2001).
12)Την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου
του πετρελαίου θερµάνσεως (Φ. Ε. Κ. 1531/ Β’/16-10-2003).
13)Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
14)Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ και την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση
για το Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
15)Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
16)Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του
Κ.Η.Μ.∆.Σ.
17)Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις.
18)Το Ν. 3548/07 Περί καταχωρήσεως δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.
19)Την Υπ. Απόφαση 12179/2.7.14 (ΦΕΚ 1893/2014) Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων
νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των
φορέων του ∆ηµοσίου καθώς και την τροποποιητική αυτής υπ. Απόφαση 14815/11.8.14 (ΦΕΚ Β
2207/12.8.14).
20)Το Ν. 3886/2010 ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως
δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ
21)Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014), άρθρο 157 Εγγυήσεις.
22)Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προµηθειών που
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πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών σε συνδυασµό µε την Π1/1280/317-2012 αντίστοιχη.
23)Τη µε αριθ.8/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.∆.∆),
µε την οποία έγινε η έγκριση προµήθειας καυσίµων θέρµανσης για το έτος 2015-2016, ποσότητας
ίση με είκοσι πέντε (25) τόνους(tn).
24)Τη µε αριθ. 6/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.∆.∆),
µε την οποία έγινε η έγκριση προµήθειας καυσίµων θέρµανσης για το έτος 2015-2016, ποσότητας ίση
με είκοσι (20) τόνους(tn).
25) Με αριθ. Απόφ.
79/11-5-2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας κατά το οποίο
απαιτούνται χίλια οκτακόσια τριάντα πέντε (1572) λίτρα(lt) πετρέλαιο κίνησης και εκατόν ογδόντα
(180) λίτρα(lt) βενζίνη αμόλυβδη.
26)Τη µε αριθ. 100/2015 ΚΑΙ 112/2015 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης
διενέργειας της εν λόγω προµήθειας οι οποίες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (πρόγραµµα
“διαύγεια”) λαµβάνοντας Α∆Α:7ΤΚΡΩ1Ε-4ΜΩ και ΑΔΑ:6ΝΞΡΩ1Ε-Ν98 αντίστοιχα.

Η Δήμαρχος Σαλαμίνας
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ΣΣΕ Ι
Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή και ειδικότερα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες µονάδες
στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το
Παρατηρητήριο Τιµών
του
Υπουργείου Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας κατά την ηµέρα
Υγρών Καυσίµων
παράδοσης αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 30-45 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το
5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014), και σε απόλυτες τιµές ανά μονάδα µέτρησης για τα ελαιο λιπαντικά.
Η κατάρτιση των όρων έγινε με την παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ο
διαγωνισµός
θα
πραγµατοποιηθεί με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
28η/07/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 μ.μ. µε
χρήση
της
πλατφόρµας
του
Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών
από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άµεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του
διαγωνισµού (άρθ. 32 του Π∆ 60/2007 Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και
των προσφορών, άρθρο 38 οδηγίας 2004/18/Εκ).
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής άρθρα:
ΑΡΘΡΟ 1ο :Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείµενο του διαγωνισµού
1.01 Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισµού είναι ο ∆ήµος Σαλαμίνας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Α.Φ.Μ.:998378908 ∆.Ο.Υ.:Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132027335
ΦΑΞ: 2132027427
1.02. Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας:
 ∆ήµος Σαλαμίνας,


Ν.Π.∆.∆. « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης »,



Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»,

 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας,.
1.03. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια υγρών καυσίµων
για την κίνηση και λειτουργία των οχηµάτων, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων
και πετρέλαιο
θέρµανσης υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα καθώς και ελαιολιπαντικά.
1.04. . Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας

καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, αλλά και για μέρος αυτής, δηλαδή θα γίνονται
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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. Θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές που θα
αφορούν μόνο τα ΝΠΔΔ ή και κάθε ΝΠΔΔ χωριστά , 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 2% του συνόλου της αντίστοιχης
μερικής προσφοράς.
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 ελαιολιπαντικά.
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.
1.05. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να επιλέξει µειοδότη, µε
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιμα ,καθώς και

χαμηλότερη τιμή σε απόλυτες τιµές ανά μονάδα μέτρησης για τα ελαιο λιπαντικά

στην

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο
63 του Ν. 4257/2014).
ΑΡΘΡΟ 2ο :Συµβατικά στοιχεία.
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού
2. Την µελέτη που περιλαµβάνει:
 Τεχνική έκθεση
 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
 Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
 Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισµού
 Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
3. Η προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 3:Τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισµός
3.01 Τεχνικές Προδιαγραφές (σύµφωνα µε τη µελέτη )
Οι προδιαγραφές των υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών που απαιτούνται για τη κίνηση
των οχηµάτων, τη θέρµανση των κτιρίων, καθώς και όλων γενικά των αναγκών του ∆ήµου
Σαλαμίνας και των Νοµικών Προσώπων του σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται
από τα αρμόδια όργανα του κράτους είναι:
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ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας
όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.
1)Πετρέλαιο Θέρµανσης
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται
α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002 Φ.Ε.Κ. 1531/2003 τεύχος Β',
β)στην Υπουργική Απόφαση 468/2002/03 Φ.Ε.Κ. 1273/2003 τεύχος Β'
γ) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β'.
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
έχει το πετρέλαιο θέρµανσης, το
οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε
καυστήρες
εγκαταστάσεων
θέρµανσης σχεδιασµένους να λειτουργούν µε
αποστάγµατα πετρελαίου. Ειδικότερα το πετρέλαιο θέρµανσης, θα είναι µίγµα
υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε
ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι
αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών στις
επιτρεπόµενες αναλογίες.
2)Πετρέλαιο Κίνησης
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται
α)στην Υπουργική Απόφαση 514/2004 Φ.Ε.Κ. 1490/2006 τεύχος Β' και
β)στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β'. Οι
παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει το
πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους
κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο
από άλλες προσµίξεις από νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει
ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης.
3)Βενζίνη Αµόλυβδη
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται
α)στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' και β)στην
Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β'.
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
έχει η αµόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους
τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε αµόλυβδη βενζίνη.
Η αµόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε
χρωστικής ουσίας. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό
ή πετρέλαιο.
1. Λάδι SAE.20W-50.
θα ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές:
API CF – 4/OF/SJ, ACEA E2/B4/B3/A3, MB228.1/229.1,MAN 271, MERCEDES ΜΒ 228.1.
2.Λάδι SAE 10W-40
ACEA E2/B4/B3/A3, API CG-4/CF-4/CF-4CF/SJ
ΜΒ 228.1/229.1, ΜΑΝ 271, νοινο VDS
ΜTU ΤΥΡΕ 1.MACK EO-L, VW 505 00
3. Λάδι ISO 10,68
θα ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές:
DlN 51524 part 2-HLP
4. Λάδι ΑΤF
θα ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές.
GM DEXRON IID, ΖF TΈΕ-ML 03D/04D/11A./14A/17C, MAN339 Type D,
ΜΒ 236.7
5.Βαλβολίνη 80w-90, 75W-90

.

θα ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές:
ΑΡΙ GL-5ΙGL-4, ΜΤ-1, MACK GO-J, Scania STO 1:0, ΜΙL -Ν PRF-210SE (MG2037) ΜΑΝ 3343 ML, SL, ZF ΤΕΜLΟ2Β/05A/07A/07B/08/12E/16B/16C/16D/17B/I19B
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Άρθρο 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός σύµφωνα µε τη µελέτη

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
Η προμήθεια καυσίμων για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ προϋπολογίσθηκε στο ποσό των
437.111,98 € με Φ.ΠΑ 23%, και των ελαιολιπαντικών 58.117,50 ευρώ με Φ.ΠΑ 23% και

θέρμανσης 53.689,50 ευρώ με Φ.ΠΑ 23% . Συνολικό ποσό 548.918,98 € με Φ.ΠΑ 23%.
Γενικό Σύνολο «Προμήθειας καυσίµων κίνησης-θέρμανσης& ελαιολιπαντικών έτους
2015»: για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ Γενικό Σύνολο: ευρώ 548.918,98 με ΦΠΑ Η δαπάνη της

προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α.
10-6641.001 έτους 2015 , Κ.Α.15-6641.001 έτους 2015 , Κ.Α. 20-6641.007 έτους 2015 ,
Κ.Α.30-6641.001, έτους 2015 Κ.Α.35-6641.001 έτους 2015 , για τα καύσιμα κίνησης ,
πετρέλαιο θέρμανσης Κ.Α 10-6641.003 και

Κ.Α.

6641.009 , Κ.Α.30-6641.002, Κ.Α.35-6641.002 έτους 2015

10-6641.002 , Κ.Α. 20-

ελαιολιπαντικά του Δήμου

, συνολικού ποσού 496.797,00 € με ΦΠΑ .
Η δαπάνη της προμήθειας για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα βαρύνει τον Κ.Α.
20-6641.000 έτους 2015, συνολικού

ποσού 2.306,98 € με ΦΠΑ . Η δαπάνη της

προμήθειας θέρμανσης της Πρωτοβάθμιας ποσού 27.675,00 € με ΦΠΑ και
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ποσού 22.140,00 € με ΦΠΑ θα βαρύνει ίδιους
πόρους των Σχολικών Επιτροπών.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και έχει
προβλεφθεί στη σύνταξη του υπό έγκριση προϋπολογισμού 2015 . Η διάρκεια της
προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών ορίζεται έως το τέλος του έτους 2015 , αρχής
γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά:
1) Βενζίνη αμόλυβδη 14.180 λίτρα.
2) Πετρέλαιο κίνησης 321.572 λίτρα.
3) Πετρέλαιο θέρμανσης 48.500 λίτρα.
4) Λάδι μηχανών (βενζινοκινητήρων-πετρελαιοκινητήρων), λάδι 20-50, 3000 λίτρα
και λάδι 10-40, 1500 λίτρα.
5) Βαλβολlνη, 500 λίτρα.
6) Λάδι ATF1000 λίτρα.
7) Λάδι τύπου ISO 3000 λίτρα.
8) Ενισχυτικό πετρελαίου δεξαμενής καυσίμων, 1500 λίτρα.
ΑΡΘΡΟ 5ο :
: Τόπος , χρόνος διενέργειας διαγωνισµού
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23-7- 2015 ηµέρα
Πέμπτη και ώρα
00.01 π.μ.

28-7-15 ηµέρα
Τρίτη και ώρα
24.00

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.4155/12 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως
περιγράφεται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6: ∆ικαίωµα συµµετοχής, τρόπος και δικαιολογητικά συµµετοχής
6.01. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση
εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύµβασης.
6.02. 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.∆Η.Σ. – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και από τον σύνδεσµο <Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας>, 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 ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή
του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 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 ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική.
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη
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µετάφραση στην ελληνική για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών του Π.∆.
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 της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο
υποψήφιος
χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
ΑΡΘΡΟ 7ο :Κατάρτιση και υποβολή προσφορών-∆ικαιολογητικά συµµετοχής
7.01. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.∆Η.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 ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/Β-21.10.13) Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στο Π.∆
60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/07.
7.02. Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α)
ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη ∆ικαιολογητικά 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.
7.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου -∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής
της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
7.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή
αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το 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 ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) και προσκοµίζονται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία
∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω :
Α. Οι Έλληνες πολίτες :
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλύεται στο άρθρο 14 της
παρούσας.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο
να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. ∆/τος 60/2007, ήτοι:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EEL351 της 29.1.1998, σελ. 1),
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EEC195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
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παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EEL358 της
31.12.1998, σελ. 2),απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC316
της 27.11.1995, σελ. 48),νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOKτου Συµβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EEL166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EEL344 της 28.12.2001, σελ. 76) η
οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.
3424/2005 (Α
305),κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία, δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, την ονοµασία του οποίου θα ορίζουν
ρητά, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό
επάγγελµά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ηµέρα υποβολής προσφορών είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας.
 ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των
Ο.Τ.Α..
 ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.
 ∆εν 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.
 ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
πληροφοριών
που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
 Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
ηλεκτρονική
υποβολή /έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 τουΠ.∆. 118/07, κατά
περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
 Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
∆ιακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη
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δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Η υπεύθυνη δήλωση
υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
7.Άδεια λειτουργίας του πρατήριου υγρών καυσίµων από την αρµόδια υπηρεσία
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
8.Κατάσταση προσωπικού.
9.Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης, εφόσον συντάσσεται,
κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις,
αλλιώς δήλωση περί του συνολικού
ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της
που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους
του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.
Β. Οι αλλοδαποί :
1.Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό όπως αναλύεται στο άρθρο 12 της παρούσας.
2.Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου (Α) περίπτωση 2.
3.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε όσα αναφέρονται στην παραγράφου (Α) περίπτωση 3.
4.Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένοι στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, ορίζοντας ρητά την ονοµασία του,
µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό
επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι.
5.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµέρα υποβολής
προσφορών είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις.
6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όσα
προαναφέρονταιι στην παράγραφο (Α) περίπτωση 6.
Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :
1.Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλύεται στο άρθρο 14 της
παρούσας.
2.Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως
άνω παραγράφων (Α) και (Β),
αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE,
τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
3.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)
4.Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α 153)
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όσα
προαναφέρονται στην παράγραφο (Α) περίπτωση 6.
∆. Οι συνεταιρισµοί
1.Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλύεται στο άρθρο 14 της
παρούσας.
2.Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ή άλλο ισοδύναµο
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έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,για κάποιο από τα αδικήµατα της
περίπτωσης 2. της παραγράφου (Α).
3.Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3., 5., της παραγράφου (Α), εφόσον
πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς
4.Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3., 5., της παραγράφου (Β) εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς αντίστοιχα και 5. Βεβαίωση αρµόδιας
αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όσα
προαναφέρονταιι στην παράγραφο (Α) περίπτωση 6.
Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
α.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση.
β.Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που
µεταποιητικές
επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
ή
αποτελούνται
από µικροµεσαίες
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του
εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική
δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από
50%
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της
προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
γ. 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.
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους
τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
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.
Ζ. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς
τους,
ότι
δεν απασχολούν ή εκµεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του
προϊόντος, ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.
Η. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆.
118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο/
εκπρόσωπό τους.
Θ. Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση που φέρει
ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού
προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 Π∆ 118/07).
Ι. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού
νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε
την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο 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.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
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είναι εγκατεστηµένοι.
Για
αλλοδαπούς
προµηθευτές,
αντίστοιχα
νοµιµοποιητικά
έγγραφα
που
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας τους.
Οι ενώσεις και οι
κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, µαζί µε την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 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 ΦΕΚ.
Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας
που διενεργεί το διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά
τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
∆ικαιολογητικά 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 οικονοµικό φορέα και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι:
η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή
άλλους φορείς. 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. Τα στοιχεία αυτά
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.
7.2.1.2. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο <∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά>,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
Α. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 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 και συµπληρωµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία των τεχνικών
προδιαγραφών όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσης.
Β. ∆ικαιολογητικά τεχνικών προδιαγραφών
Με την προσφορά των διαγωνιζόµενων να προσκοµιστούν υποχρεωτικά τα παρακάτω
στοιχεία:
1.Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προδιαγραφές των υγρών καυσίµων κίνησης και
πετρελαίου για την θέρµανση είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται
από τα αρµόδια όργανα του κράτους.
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να σταλούν δείγµατα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών
στο Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον
κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία.
3.Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια µετά την πώληση και
παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας.
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 µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του
παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

ΑΔΑ: 64ΝΓΩ1Ε-ΘΦΤ

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
<∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά> που έχουν υποβληθεί µε
την ηλεκτρονική προσφοράκαι 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.
7.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου Οικονοµική Προσφορά
Στον
(υπο)φάκελο*
µε
την
ένδειξη
<Οικονοµική
Προσφορά>
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. Η Οικονοµική
Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον (υπό) φάκελο
Οικονοµική Προσφορά.
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 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.
Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή
word), το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, τους πίνακες της οικονοµικής
προσφοράς, σύµφωνα µε το υπόδειγµα των Εντύπων Προσφοράς
Α-Ε που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσης.
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή όπως ορίζεται κατωτέρω :
7.2.2.1. Τιµές
Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να αναφέρουν:
 το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
δ ιαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής έκαστου είδους, όπως αυτές
προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί
να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
 το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται.
Εφόσον από τη προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (
ήτοι το ποσοστό έκπτωσης) η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής (ποσοστό έκπτωσης)
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να προσφέρουν διαφορετικό
ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδους καυσίµου.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής
προσφοράς
του
συστήµατος,
οι
συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία
(3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που
τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος.
Παράδειγµα :
 Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς
ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) π.χ 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική
ηλεκτρονική
φόρµα
της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα
συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,95-(0,95 x 0,02)=0,931
 Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το Πετρέλαιο
Κίνησης τότε στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του
συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,95 +(0,95x 0,02)=0,969
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Ο
χρόνος ισχύος των
προσφορών
είναι εκατόν ογδόντα (180)
ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για τριάντα (30) επιπλέον
ηµέρες, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί ο
µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου
παράταση ισχύος της προσφοράς.
 Η υποβολή των εντύπων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται στη δ/νση του
∆ήµου ως εξής:
∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ .ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132027335
ΦΑΞ: 2132027427


ΆΡΘΡΟ 8 ο :Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις
3-8-2015 ηµέρα
Δ ε υ τ έ ρ α κ α ι ώρα
1 2 . 0 0 µ.,
µέσω
των
αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών, 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 <∆ικαιολογητικά 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
∆ικαιολογητικά 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 9 ο :∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για
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 τα οποία υποβάλλει για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή.
• 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.
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• 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 10 ο :Κατακύρωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού
10.01 Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει
ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω
έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η
κατακύρωση γίνεται
στον
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και
αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους
προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
10.02 Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ.1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης,
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων
του άρθρου 8α του Π∆ 118/07.
10.03 Εάν δεν υποβληθούν προσφορές για το σύνολο ή κάποια οµάδα του
διαγωνισµού ή οι υποβληθείσες προσφορές είναι ακατάλληλες ή απαράδεκτες, µε
απόφαση του το αρµόδιο όργανο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προβαίνει στις
διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης, χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι
της παρούσας διακήρυξης ( άρθρο 2 του Ν. 2285/1995, άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ,
άρθρο 24 και 25 του Π.∆. 60/2007).
ΑΡΘΡΟ 11ο :Σύµβαση
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, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους
εκάστοτε φορείς υλοποίησης της προµήθειας, ήτοι το ∆ήµο και τα Νοµικά του
Πρόσωπα, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς πέντε επί τοις εκατό (5%) του ποσού της
συµβάσεως εκτός ΦΠΑ και του επιστρέφεται η εγγύηση συµµετοχής.
Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκοµίσει την
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης
χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον
κηρύξει έκπτωτο µε ολική ή µερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής
Συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή, απευθύνεται στους άλλους
προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή µπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης
προς υποβολή προσφορών.
Υπόδειγµα σύµβασης δίνεται στο παράρτηµα 4 της παρούσας.
ΆΡΘΡΟ 12ο : Ενστάσεις – Προσφυγές (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).
12.01. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής
του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ)
και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθου 6 του Ν. 4155/2013, συµπληρώνοντας
την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο µε µορφή
αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση
(δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της
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διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται
ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η
σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισµό. 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
αυτό 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.
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.
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. Για την Προδικαστική Προσφυγή
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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,
όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα,οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης
της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής.
12.02.Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνουν
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού συντάσσουν
και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των
ενστάσεων/προσφυγών.
• Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Εγγυήσεις
13.01. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού χώρου, ή στα Κράτη- µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997
(Α΄139) και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 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.
13.02. Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των

ΑΔΑ: 64ΝΓΩ1Ε-ΘΦΤ

ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως, σε ευρώ που θα καλύπτει
το (2%)του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ , για το σύνολο του προϋπολογισμού, ή της
οµάδας συμμετοχής .(Ν.4281/2014, άρθρο 157,).
13.03. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι
υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το πέντε τοις εκατό
(5%) της συνολικής αξίας των ειδών της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. (Ν.4281/2014, άρθρο
157, ). Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης
πρέπει να είναι αορίστου χρόνου,
δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
13.04. Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να
προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα
συνηµµένα υποδείγµατα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να καλύπτει και την παροχή ισόποσης
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
προκαταβολής.
13.05. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον
οποίο υπογράφεται η σύµβαση.
13.06.Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης,
13.07. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στα αρθ. 157 του Ν.4281/14
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ
(ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-2014) και στην
Π1/2390/13, καθώς και τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ιάρκεια σύµβασης
14.01. Η σύµβαση της προµήθειας θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής
της και έως το τέλος του έτους 2015.
Παράταση -τροποποίηση της σύµβασης
14.02. Ο ∆ήµος ή τα Νοµικά πρόσωπα αυτού δύνανται να παρατείνουν τις
συµβάσεις, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, µέχρι την
ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, µε την
προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της παράτασης, δεν θα υπάρχει υπέρβαση
των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω
οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων αυτού
αντίστοιχα.
Η ανωτέρω τροποποίηση, µπορεί να γίνει ένα (1) µήνα πριν τη λήξη
της διάρκειας της κύριας σύµβασης.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες
ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους
υπέρ και σε βάρος άλλου.
ΑΡΘΡΟ 15ο : Έλεγχος νοµιµότητας σύµβασης
15.01. Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, η νοµιµότητα της
παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο της υπηρεσίας
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το σκοπό αυτό θα υποβληθεί ο φάκελος
του διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία, καθώς και ανυπόγραφο
το σχέδιο της σύµβασης ( άρθρο 278 παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012 ).
15.02. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύµβαση δε θα υπογραφεί.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Χρόνος- τόπος- τρόπος παράδοσης
16.01.Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στα κτίρια του ∆ήµου και
των Νοµικών του Προσώπων µε φροντίδα, µεταφορικά µέσα και έξοδα του
προµηθευτή, εντός των δύο επόµενων εργάσιµων ηµερών, σε ώρες λειτουργίας
των υπηρεσιών του δήµου,
µετά
από
τη
σχετική παραγγελία του
παραλήπτη και για όποια ποσότητα ζητηθεί.
16.02.Τα καύσιµα κίνησης
θα παραδίδονται τµηµατικά στον πρατήριο του
αναδόχου, ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών (κατόπιν έγγραφης εντολής του
Δ ήμου ).
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Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου (κατόπιν
έγγραφης εντολής του Δ ήμου ).

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 τµηµατικά στην έδρα του Δήµου ή σε οποιαδήποτε
άλλο δηµοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων
στον ανόδοχο.
16.03.Οι παραγγελίες θα δίδονται τµηµατικά και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και
όχι δεσµευτικές για τον ∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα, δεδοµένου ότι οι ποσότητες
που θα ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήµου και
των νοµικών του προσώπων.
ΑΡΘΡΟ 17ο : Παραλαβή υλικών
Κατά την παράδοση των καυσίµων κίνησης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
προσκοµίζει ενυπόγραφο Τιµολόγιο -∆ελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται
η ποσότητα του είδους και η µέση λιανική τιµή της ηµέρας παράδοσης, όπως
αυτή καθορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε
τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κάθε είδους έλεγχο που θα
κρίνει σκόπιµο, προκειµένου να
διαπιστώσει και εξασφαλίσει την συµφωνία της
ποιότητας των παραδοθέντων ειδών µε αυτήν των Ελληνικών και Κοινοτικών
ποιοτικών διατάξεων. Η ποιότητα των καυσίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις
εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανωτάτου
Χηµικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 18ο : Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
18.01. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του
ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
18.02. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν,
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α».
18.03. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύµβαση, όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε µε ευθύνη
του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
18.04. 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 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
ΑΡΘΡΟ 19 ο : Εγγυήσεις ποιότητας
19.01. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα
προσφερόµενα καύσιµα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις
σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας 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 ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα.
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19.02 Η Αναθέτουσα Αρχή 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 της
Αναθέτουσας Αρχής 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.
19.03 Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων καυσίµων και
αποστολής στην Αναθέτουσα Αρχή των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων,
θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
19.04. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά
στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του δήµου και των Νοµικών του
Προσώπων, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον,
κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το
οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το δήµο ή το νοµικό
πρόσωπο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το
πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
19.05. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου
καυσίµου κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 20ο: Τρόπος πληρωµής-απαιτούµενα δικαιολογητικά -Κρατήσεις
20.01. Η προσφερόµενη έκπτωση των υγρών καυσίµων είναι σταθερή και αµετάβλητη
σ' όλη τη διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµιά αναθεώρηση
υπόκειται.
20.02. Η πληρωµή της αξίας των υγρών καυσίµων θα γίνεται, µετά την
εκκαθάριση της δαπάνης σύµφωνα µε το λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση
του 1ου χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου , σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
20.03. Επειδή η παράδοση των καυσίµων θα είναι τµηµατική σύµφωνα µε
τις προκύπτουσες ανάγκες, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο
αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ηµεροµηνία παράδοσης, το είδος, η
ποσότητα του καυσίµου και ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος που
εφοδιάστηκε το καύσιµο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται.
Μηνιαία, θα εκδίδονται τιµολόγια του προµηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα
δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του δήµου ξεχωριστά και στα οποία θα
αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόµενα είδη καυσίµου που
προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η µέση διαµορφούµενη
τιµή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συµφωνηθέν ποσοστό
έκπτωσης επί της συγκεκριµένης τιµής πώλησης και είδους. 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 οικονοµικού
έτους 2015. Η πληρωµή θα γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου,
εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
20.04. Ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα υποχρεούται να εξοφλούν τον προµηθευτή το
συντοµότερο δυνατόν, µε χρηµατικά εντάλµατα που θα εκδίδουν, µετά από την
παραλαβή των καυσίµων και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και
προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά.
20.05. 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 συνολικής συµβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, τέλος χαρτοσήµου 3% ( πλέον20% 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. Τον ανάδοχο
βαρύνουν οι κρατήσεις 1,5% υπέρ Τ.Ε.Α.-.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π.-.Υ. (για τα υγρά
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καύσιµα που χρησιµοποιούνται για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι
κρατήσεις αυτές επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 6
παρ.15 του Ν.4071/2012).
ΑΡΘΡΟ 21 ο : Λήψη πληροφοριών
21.01.Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες από το τμήμα Προµηθειών του ∆ήµου , Αρµόδιος υπάλληλος
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, τηλ. 2132027335 .
21.02. Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη
συνοδεύουν
θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στο διαδίκτυο

www.salamina.gr

21.03. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς συµπληρωµατικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης έξι (6)
τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών.
Οι
συµπληρωµατικές
πληροφορίες
αποστέλλονται
ή
παραδίδονται,
το
αργότερο τέσσερις (4)εργάσιµες ηµέρες µετά την λήψη της σχετικής αίτησης.
ΑΡΘΡΟ 22ο : ∆ηµοσίευση-Τοιχοκόλληση
22.01. Η προκήρυξη του διαγωνισµού όπως ορίζεται από το άρθρο 29 του Π.∆.
60/07, θα αποσταλεί προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
22.02. Επίσης η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο
Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του
άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες και σε
µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού.
22.03. Ακόµα, περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Κατάστηµα του
∆ήµου µε πρακτικό τοιχοκόλλησης.
22.04. Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη
συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου
όπου θα παρέχεται
ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά.
22.05. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης που προβλέπονται από τον
ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των
νόµιµων παραστατικών.
ΑΡΘΡΟ 23 ο :Επίλυση διαφορών
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν.
3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.∆.60/07 και της Απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται
στο προοίµιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν.
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