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ΡΕΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διμαρχοσ Θιρασ διακθρφςςει Ανοικτό Διεκνι Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό ςε Ευρϊ, με ςφραγιςμζνεσ
προςφορζσ για τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ,
βενηίνθσ αμόλυβδθσ), ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (AD-BLUE) & ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ (ΛΑΔΙΑ ΤΥΡΟΥ
10W40, 15W40, 20W50 ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΘΣ 2T)» για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Θιρασ
και των εξισ Νομικϊν του Ρροςϊπων: 1) Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Θιρασ 2) Οργανιςμόσ Κοινωνικισ
Μζριμνασ & Ραιδείασ Διμου Θιρασ, 3) Δθμοτικόσ Ακλθτικόσ Ρολιτιςτικόσ Ρεριβαλλοντικόσ
Οργανιςμόσ Σαντορίνθσ, 4) Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 5) Σχολικι Επιτροπι
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ για τθν Ομάδα Α: Καφςιμα (πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ) είναι το
μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςε ακζραιεσ μονάδεσ με δφο δεκαδικά ψθφία, επί
τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται από το εκάςτοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο
δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν καυςίμων για το νομό Κυκλάδων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν
Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
(www.fuelprices.gr) και τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ μόνο βάςει
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για το βελτιωτικό καυςίμων (AD-BLUE), για τθν Ομάδα Β: Καφςιμα
(πετρζλαιο κζρμανςθσ) είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςε ακζραιεσ
μονάδεσ με δφο δεκαδικά ψθφία, επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται από το
εκάςτοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν καυςίμων για το νομό Κυκλάδων από
το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ,
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (www.fuelprices.gr) και για τθν Ομάδα Γ: Ελαιολιπαντικά (Λάδια
Τφπου 10W40, 15W40, 20W50 και Λάδι Ανάμειξθσ 2T) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
Οι ποςότθτεσ των υγρϊν καυςίμων, των βελτιωτικϊν καυςίμων και των ελαιολιπαντικϊν είναι αυτζσ
που αναγράφονται αναλυτικά ςτθ διακιρυξθ και ςτθ μελζτθ του διαγωνιςμοφ (Γενικά CPV:
09100000-0 και 09210000-4 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL422).
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: 22-12-2016
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 23-01-2017 και ϊρα: 17:00μμ
Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: τθν τζταρτθ (4θ) εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ϊρα 10.00 μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ.
Θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων: 21-12-2016.
Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτισ Τριακόςιεσ Ζξι Χιλιάδεσ Εξακόςια Εννζα
Ευρϊ και Εβδομιντα Λεπτά (306.609,70€) πλζον ΦΡΑ 24% Εβδομιντα Τρείσ Χιλιάδεσ Ρεντακόςια
Ογδόντα Ζξι Ευρϊ και Τριάντα Δφο Λεπτά (73.586,32€) δθλαδι ςυνολικά Τριακόςιεσ Ογδόντα
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Χιλιάδεσ Ευρϊ και Εκατόν Ενενιντα Ζξι Ευρϊ και Δφο Λεπτά (380.196,02€), κα βαρφνει τουσ
προχπολογιςμοφσ ζτουσ 2016 του Διμου Θιρασ και των Νομικϊν του προςϊπων και τον
προχπολογιςμό ζτουσ 2017 αφοφ ςυμπεριλθφκοφν οι αντίςτοιχεσ προβλζψεισ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, κα είναι 1% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ και
ορίηεται για τθν Ομάδα Α ςτο ποςό των δφο χιλιάδων τετρακοςίων είκοςι τεςςάρων ευρϊ και εξιντα
λεπτϊν (2.424,60€), για τθν Ομάδα Β ςτο ποςό των τετρακοςίων πενιντα δφο ευρϊ και ςαράντα
πζντε λεπτϊν (452,45€) και για τθν Ομάδα Γ ςτο ποςό των εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και πζντε
λεπτϊν (189,05€) ι για το ςφνολο των Ομάδων Α και Β και Γ ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων εξιντα ζξι
ευρϊ και δζκα λεπτϊν (3.066,10€) ι ανάλογα για τισ ομάδεσ που ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμετζχει δθλαδι Α και Β ι Α και Γ ι Β και Γ, και υλοποιείται με εγγυθτικι επιςτολι τραπζηθσ ι με
τθν προςκόμιςθ ιςόποςου γραμματίου του Ταμείου Ραρακατακθκϊν & Δανείων.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν Διμου Θιρασ, Διεφκυνςθ Φθρά Θιρασ, Τ.Κ. 84700 ςτα
τθλζφωνα 2286360187/191, κοσ Βαμβακοφςθσ Ευάγγελοσ και κα Ηαμπζλα Φφτρου.
Πλα τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ δθλαδι Μελζτθ, Διακιρυξθ, Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ και Τιμολόγια
Ρροςφοράσ, είναι αναρτθμζνα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου Θιρασ www.thira.gov.gr.
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Ο Διμαρχοσ Θιρασ

Αναςτάςιοσ - Νικόλαοσ Ηϊρηοσ
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ΘΘΑ, 21/12/2016
Α.ΡΩΤ: -14979-

ΔΙΑΚΘΥΞΘ
Ο Διμαρχοσ Θιρασ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε Ανοικτό Διεκνι Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό, με
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν «Ρρομικεια Καυςίμων (πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου
κίνθςθσ, βενηίνθσ αμόλυβδθσ), Βελτιωτικϊν Καυςίμων (AD-BLUE) & Ελαιολιπαντικϊν (Λάδια Τφπου
10W40, 15W40, 20W50 και Λάδι Ανάμειξθσ 2T)» για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Θιρασ
και των εξισ Νομικϊν του Ρροςϊπων: 1) Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Θιρασ 2) Οργανιςμόσ
Κοινωνικισ Μζριμνασ & Ραιδείασ Διμου Θιρασ, 3) Δθμοτικόσ Ακλθτικόσ Ρολιτιςτικόσ
Ρεριβαλλοντικόσ Οργανιςμόσ Σαντορίνθσ, 4) Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 5)
Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ για τθν Ομάδα Α: Καφςιμα (πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ) είναι το
μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςε ακζραιεσ μονάδεσ με δφο δεκαδικά ψθφία, επί
τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται από το εκάςτοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο
δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν καυςίμων για το νομό Κυκλάδων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν
Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
(www.fuelprices.gr) και τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ μόνο βάςει
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για το βελτιωτικό καυςίμων (AD-BLUE), για τθν Ομάδα Β: Καφςιμα
(πετρζλαιο κζρμανςθσ) είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςε ακζραιεσ
μονάδεσ με δφο δεκαδικά ψθφία, επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται από το
εκάςτοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν καυςίμων για το νομό Κυκλάδων από
το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ,
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (www.fuelprices.gr) και για τθν Ομάδα Γ: Ελαιολιπαντικά (Λάδια
Τφπου 10W40, 15W40, 20W50 και Λάδι Ανάμειξθσ 2T) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
Τα προσ προμικεια είδθ πρζπει να ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ προχπολογιςμοφ 380.196,02 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. Τα προσ
προμικεια είδθ προορίηονται για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των Υπθρεςιϊν του Διμου Θιρασ
και των Νομικϊν του Ρροςϊπων ςε υγρά καφςιμα, βελτιωτικά και ελαιολιπαντικά.
Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ και κα βαρφνει τουσ οικείουσ Κ.Α.
του προχπολογιςμοφ εξόδων ζτουσ 2016 του Διμου Θιρασ και των Νομικϊν του Ρροςϊπων και
τουσ αντίςτοιχουσ Κ.Α. του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 που κα εγκρικοφν αφοφ ςυμπεριλθφκοφν οι
αντίςτοιχεσ προβλζψεισ, ωσ εξισ:
Α/Α

CPV

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΩ (€)

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

1

09134100-8

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

ΛΙΤΑ

159.895,26

1,2500

199.869,08 €

2

09132100-4

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ

ΛΙΤΑ

19.306,80

1,5500

29.925,54 €
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ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΘ ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ
AD-BLUE
ΡΕΤΕΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
10W40 ΟΧΘΜΑΤΑ
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
15W40
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
20W50

16PROC005623183
2016-12-22
3
09210000-4
ΛΙΤΑ
7.450,00
4

09135100-5

1

09210000-4

2

09210000-4

3

09210000-4

7

09210000-4

ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΘΣ 2Τ

1,7000

12.665,00 €

ΛΙΤΑ

50.272,00

0,9000

45.244,80 €

ΛΙΤΑ

378,94

5,6450

2.139,15 €

ΛΙΤΑ

2.460,00

4,8387

11.903,23 €

ΛΙΤΑ

1.020,00

3,6290

3.701,61 €

ΛΙΤΑ

120,00

9,6770

1.161,29 €

ΑΘΟΙΣΜΑ

306.609,70 €

Φ.Ρ.Α. 24%

73.586,32 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

380.196,02 €

1)ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV:09134100-8, 09132100-4, 09210000-4
NUTS:EL422
Κ.Α.: 10.6641.001, 15.6641.001, 20.6641.001, 30.6641.001, 35.6641.001, 70.01.6641.001
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
CPV
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΣΕ ΕΥΩ (€)
1
09134100-8
ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ
ΛΙΤΑ
153.574,80
1,2500
2

09132100-4

3

09210000-4

4

09210000-4

5

09210000-4

6

09210000-4

7

09210000-4

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)
191.968,50 €

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΘ ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ
AD-BLUE
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
10W40 ΟΧΘΜΑΤΑ
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
15W40
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
20W50

ΛΙΤΑ

19.306,80

1,5500

29.925,54 €

ΛΙΤΑ

7.450,00

1,7000

12.665,00 €

ΛΙΤΑ

378,94

5,6450

2.139,15 €

ΛΙΤΑ

2.460,00

4,8387

11.903,23 €

ΛΙΤΑ

1.020,00

3,6290

3.701,61 €

ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΘΣ 2Τ

ΛΙΤΑ

120,00

9,6770

1.161,29 €
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ΑΘΟΙΣΜΑ

253.464,32 €

Φ.Ρ.Α. 24%

60.831,44 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

314.295,76 €

2)ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΘΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΡΔΔ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΘΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV: 09134100-8 NUTS:EL422
Κ.Α.: 70.6641
Α/Α

CPV

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΩ (€)

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

1.

09134100-8

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

ΛΙΤΟ

3.870

1,2500

4.838,08 €

ΑΘΟΙΣΜΑ

4.838,08 €

Φ.Ρ.Α. 24%

1.161,14 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.999,21 €

3) ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ & ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΚΙΝΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΡΔΔ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV: 09135100-5, 09134100-8 NUTS:EL422
Κ.Α.: 15.6643, 15.6641
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
Α/Α
CPV
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΕΥΩ (€)
ΣΕ ΕΥΩ (€)
ΡΕΤΕΛΑΙΟ
1
09135100-5
ΛΙΤΟ
7.000
0,9000
6.300,00
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ
2
09134100-8
ΛΙΤΟ
2.450
1,2500
3.062,50
(DIESEL)
ΑΘΟΙΣΜΑ
9.362,50
Φ.Ρ.Α. 24%

2.247,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.609,50

4) ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΘΤΙΚΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΙΝΘΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΡΔΔ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΘΤΙΚΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΙΝΘΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV:09135100-5 NUTS:EL422
Κ.Α.: 15.6643
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Α/Α

CPV
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΩ (€)

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

1.

09135100-5

ΡΕΤΕΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΛΙΤΟ

6.272

0,9000

5.644,80

ΑΘΟΙΣΜΑ

5.644,80

Φ.Ρ.Α. 24%

1.354,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.999,55

5) ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

Α/Α
1.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΡΔΔ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV:09135100-5 NUTS:EL422
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
CPV
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΕΥΩ (€)
ΣΕ ΕΥΩ (€)
ΡΕΤΕΛΑΙΟ
09135100-5
ΛΙΤΟ
22.000
0,9000
19.800,00
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΑΘΟΙΣΜΑ
19.800,00
Φ.Ρ.Α. 24%

4.752,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.552,00

6) ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

Α/Α
1.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΡΔΔ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV:09135100-5 NUTS:EL422
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
CPV
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΕΥΩ (€)
ΣΕ ΕΥΩ (€)
ΡΕΤΕΛΑΙΟ
09135100-5
ΛΙΤΟ
15.000
0,9000
13.500,00
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΑΘΟΙΣΜΑ
13.500,00
Φ.Ρ.Α. 24%

3.240,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16.740,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + Β +Γ

306.609,70

ΦΡΑ 24%

73.586,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + Β + Γ

380.196,02

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για μία ι περιςςότερεσ ομάδα/δεσ ι για το
ςφνολο των ομάδων ςφμφωνα με τουσ παρακάτω πίνακεσ:
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ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ (ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ, ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)
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ΜΟΝΑΔΑ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

ΛΙΤΑ

159.895,26

1,2500

199.869,08 €

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ

ΛΙΤΑ

19.306,80

1,5500

29.925,54 €

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΘ ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ
AD-BLUE

ΛΙΤΑ

7.450,00

1,7000

12.665,00 €

Α/Α

CPV

ΡΕΙΓΑΦΘ

1

09134100-8

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

2

09132100-4

09210000-4

3

ΜΕΤΘΣΘΣ

ΑΘΟΙΣΜΑ

242.459,62 €

Φ.Ρ.Α. 24%

58.190,31 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

300.649,92 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΥΣΙΜΑ (ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ)
Α/Α

CPV

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

1

09135100-5

ΡΕΤΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΛΙΤΑ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

50.272,00

0,9000

45.244,80 €

ΑΘΟΙΣΜΑ

45.244,80 €

Φ.Ρ.Α. 24%

10.858,75 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

56.103,55 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΑ (ΛΑΔΙΑ ΤΥΡΟΥ 10W40, 15W40, 20W50 ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΘΣ 2T)
Α/Α

CPV

1

09210000-4

2

09210000-4

3

09210000-4

4

09210000-4

ΡΕΙΓΑΦΘ
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
10W40 ΟΧΘΜΑΤΑ
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
15W40
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
20W50
ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΘΣ 2Τ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

ΛΙΤΑ

378,94

5,6450

2.139,15 €

ΛΙΤΑ

2.460,00

4,8387

11.903,23 €

ΛΙΤΑ

1.020,00

3,6290

3.701,61 €

ΛΙΤΑ

120,00

9,6770

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α + Β + Γ

1.161,29 €

ΑΘΟΙΣΜΑ

18.905,28 €

Φ.Ρ.Α. 24%

4.537,27 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23.442,55 €
380.196,02 €
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Θ διάρκεια τθσ προμικειασ καυςίμων, βελτιωτικϊν καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν ορίηεται ζνασ
χρόνοσ, αρχισ γενομζνθσ από τθν υπογραφι των επιμζρουσ ςυμβάςεων με το Διμο και ζκαςτο από
τα προαναφερόμενα Νομικά του Ρρόςωπα για τισ προαναφερόμενεσ ποςότθτεσ ανά είδουσ
καυςίμων που ζχουν αιτθκεί. Τα ςτοιχεία των προσ προμικεια ειδϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτισ
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ με αρικμό 14903/20-12-2016 μελζτθσ, θ οποία και αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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Θ ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο
1 του άρκρου 27, είναι τριάντα πζντε (35) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ
διακιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ και μειϊνεται κατά πζντε (5) θμζρεσ κακϊσ θ
υποβολι των προςφορϊν γίνεται με θλεκτρονικά μζςα (παρ. 4 του άρκρου 27 του Ν.4412/2016).
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr .
Στον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείσ οι οποίοι δφνανται να εκτελζςουν τθν
προμικεια ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

Διαδικτυακόσ τόποσ
υποβολισ προςφοράσ

Θμερομθνία
Ανάρτθςθσ
Διακιρυξθσ ςτθ
Διαδικτυακι Ρφλθ
του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.

Θμερομθνία Ζναρξθσ
Υποβολισ
Ρροςφορϊν

Καταλθκτικι
Θμερομθνία
Υποβολισ
Ρροςφορϊν

Διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.

22/12/2016

22/12/2016

23/01/2017 και ϊρα
17.00μ.μ.

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι
επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ
χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρκρο 6
τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πλθροφορθκοφν ςχετικά με τθν ανωτζρω προμικεια από το
Γραφείο Ρρομθκειϊν του Διμου Θιρασ, Φθρά Θιρασ, και ςτα τθλζφωνα 2286360187/191 κατά τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Στοιχεία Ανακζτουςα Αρχισ:
 Επωνυμία: ΔΘΜΟΣ ΘΘΑΣ
 Δ/νςθ Δθμαρχείου: ΦΘΑ ΘΘΑΣ, Τ. Κ. 84700
 Αρμόδιοι Υπάλλθλοι: Ηαμπζλα Φφτρου/ Ευάγγελοσ Βαμβακοφςθσ
 Τθλ.: 2286360191/ 2286360187
 Φαξ: 2286360188
 E-mail: prom@1353.syzefxis.gov.gr
Στοιχεία αρχϊν υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ:
1. Επωνυμία: Διμοσ Θιρασ, ΑΦΜ: 997877331, ΔΟΥ: Θιρασ, Διεφκυνςθ: Φθρά Θιρασ, Τ.Κ.:
84700, τθλ.:2286360187, φαξ:2296360188, email: prom@1353.syzefxis.gov.gr. Αρμόδιοι
υπάλλθλοι: Ηαμπζλα Φφτρου/ Ευάγγελοσ Βαμαβακοφςθσ.
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2.

Επωνυμία: Ν.Ρ.Δ.Δ. Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Θιρασ, ΑΦΜ: 999553160, ΔΟΥ: Θιρασ,
Διεφκυνςθ: Φθρά Θιρασ, Τ.Κ.: 84700, τθλ.:2286028362, φαξ: 2286025878, email:
dltthiras@gmail.com . Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Αντϊνιοσ Αργυρόσ.
Επωνυμία: Ν.Ρ.Δ.Δ. Οργανιςμόσ Κοινωνικισ Μζριμνασ και Ραιδείασ, ΑΦΜ: 997877970,
ΔΟΥ: Θιρασ, Διεφκυνςθ: Καρτεράδοσ Θιρασ Τ.Θ.497, Τ.Κ.: 84700, τθλ.: 2286031075,
φαξ:2286034258 email: okmp@1353.syzefxis.gov.gr. Αρμόδια υπάλλθλοσ: Θεοδϊρα
Μπάμπα.
Επωνυμία: Ν.Ρ.Δ.Δ. Δθμοτικόσ Ακλθτικόσ Ρολιτιςτικόσ Ρεριβαλλοντικόσ Οργανιςμόσ
Σαντορίνθσ, ΑΦΜ: 998667675, ΔΟΥ: Θιρασ, Διεφκυνςθ: Καρτεράδοσ Θιρασ, Τ.Κ.: 84700,
τθλ.:2286024828 φαξ: 2286024317 email: dappossantorini@gmail.com . Αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ: Μακάριοσ Σιγάλασ.
Επωνυμία: Ν.Ρ.Δ.Δ. Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ΑΦΜ: 997877982,
ΔΟΥ: Θιρασ, Διεφκυνςθ: Φθρά Θιρασ, Τ.Κ.: 84700, τθλ.: 2286027053, φαξ:2286022900
email: sepe@1353.syzefxis.gov.gr. Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Δθμιτρθσ Ρελεκάνοσ.
Επωνυμία: Ν.Ρ.Δ.Δ. Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ΑΦΜ: 997878051,
ΔΟΥ: Θιρασ, Διεφκυνςθ: Φθρά Θιρασ, Τ.Κ.: 84700, τθλ.: 2286027053, φαξ:2286022900
email: sede@1353.syzefxis.gov.gr. Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Δθμιτρθσ Ρελεκάνοσ.
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Άρκρο 1 : Ιςχφουςεσ διατάξεισ και αποφάςεισ
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπονται από τισ διατάξεισ:




















Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ΦΕΚ Αϋ240/12-12-2012 και άρκρο 4 του Ν.4111/2013
(ΦΕΚ 18/Αϋ) κακϊσ και Εγκφκλιοσ 3, 11543/26-3-2013 Υπουργείου Εςωτερικϊν που
εξουςιοδοτεί τουσ Ο.Τ.Α. για τθν ανάδειξθ από τουσ ίδιουσ προμθκευτϊν για τθν προμικεια
πετρελαιοειδϊν των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικϊν τουσ Ρροςϊπων.
Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) περί δθμοςιϊν ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν
και υπθρεςιϊν.
Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
Τα άρκρα 158 και 209 του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και
Κοινοτιτων».
Του άρκρου 5 παρ. 1 περ.α1 και α2 του ΕΚΡΟΤΑ που παραμζνει ςε ιςχφ ςφμφωνα με τθν
περίπτωςθ 82 του άρκρου 377 και τθν παρ. 10 του άρκρου 379 του Ν.4412/2016.
Του άρκρου 8 παρ.6β του Ν.2741/99 και 379 παρ.3 του άρκρου 38 και παρ.5 του άρκρου
376 του Ν.4412/2016.
Του άρκρου 3 του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων
του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» και του άρκρου 379
παρ.10 του Ν.4412/2016.
Το άρκρο 38 παρ.3 του Ν.4412/2016.
Του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Αϋ/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ
διατάξεισ».
Του Ν.3886/ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων
ςυμβάςεων − Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ
25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
Τθσ με αρικμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Τθσ με αρικμό 543/5543/00 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 376 Β’/00).
Τθσ με αρικμό 129/2534/2010 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 108 Β’/2010).
Τθσ ΥΑ 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007) «Αμόλυβδθ Βενηίνθ».
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Τθν Ρ1/358/ΦΕΚ 92 Β’/10-02-1999 «Εξαίρεςθ προμθκειϊν που πραγματοποιοφνται με
ανάδειξθ χορθγθτϊν – προμθκευτϊν από τθν ζνταξι τουσ ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα
Ρρομθκειϊν (Ε.Ρ.Ρ.), όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει».
Το Ν.4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου
Άρκρου του Ν.4254/ΦΕΚ 85 Α’/7-4-2014.
Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.)».
Τθν με αρικμ.πρωτ.: Ρ1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιοσ με κζμα: «Ενθμζρωςθ
για το Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)».
Τθν ανάγκθ του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων για τθν εν λόγω προμικεια.
Για το Διμο Θιρασ: τθν από 23/11/2016 κατάςταςθ οχθμάτων και υπολογιςμόσ
κατανάλωςθσ καυςίμων του Γραφείου Κίνθςθσ του Διμου Θιρασ, το υπ’
αρ.πρωτ.:13790/23-11-2016 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Θιρασ για
τθ διάκεςθ των πιςτϊςεων (ΑΔΑΜ: 16REQ005440878), τισ προτάςεισ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ 623, 624, 625 και 626/2016, τθν 210/2016 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ του Διμου Θιρασ με κζμα: «Ανάλθψθ πολυετοφσ υποχρζωςθσ» (ΑΔΑΜ:
16REQ00545938) με τθν οποία ζχουν ψθφιςτεί οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςε βάροσ των Κ.Α.
15.6641.001 (247,20€) 20.6641.001 (1.971,60€), 30.6641.001 (260,40€) 70.01.6641.001
(1.655,40€), με ςυνολικι πίςτωςθ 4.234,60€ για τον προχπολογιςμό ζτουσ 2016 και
βεβαιϊνονται οι εγγραφζσ για τον προχπολογιςμό του 2017.
Τθν 672/16-05-2016 τεχνικι ζκκεςθ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου του Διμου Θιρασ
(ΔΛΤΘ) (ΑΔΑΜ: 16REQ005112588), τθν 65/2016 απόφαςθ του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Θ. με κζμα:
«Ζγκριςθ και ζνταξθ τθσ προμικειασ καυςίμων, βελτιωτικϊν καυςίμων και
ελαιολιπαντικϊν, ςτισ διαδικαςίεσ που κα διενεργθκοφν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
Διμου Θιρασ» (ΑΔΑΜ: 16REQ005112654), τθν 49/2016 πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
(Κ.Α. 70.6641 3.000,00€).
Τθν υπ’ αρικμό 18/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ Κοινωνικισ
Μζριμνασ και Ραιδείασ με κζμα: «Ζγκριςθ τεχνικισ ζκκεςθσ προμικειασ καυςίμων, ψιφιςθ
και ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ δαπάνθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ» (ΑΔΑΜ:
16REQ004990052), τθ 220/25-05-2016 τεχνικι ζκκεςθ του Οργανιςμοφ Κοινωνικισ
Μζριμνασ και Ραιδείασ (ΟΚΜΡ) (ΑΔΑΜ: 16REQ004989920), τθν 34/2016 (02.15.6641 –
1.500,00€, 02.15.6643 - 3.500,00€/ ςφνολο 5.000,00€) Ρρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ.
Τθν από 14/04/2016 αίτθςθ του Ρροζδρου του ΔΑΡΡΟΣ (ΑΔΑΜ: 16REQ004213102), τθ
52/2016 πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, τθν 190/21-03-2016 τεχνικι ζκκεςθ προμικειασ
πετρελαίου κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του ΔΑΡΡΟΣ για τθν χρονικι περίοδο 2016-2017, τθν
12/2016 απόφαςθ Δ.Σ. του Δθμοτικοφ Ακλθτικοφ Ρολιτιςτικοφ και Ρεριβαλλοντικοφ
Οργανιςμοφ Σαντορίνθσ με κζμα: «Δζςμευςθ πίςτωςθσ για τθν ανάλθψθ πολυετοφσ
υποχρζωςθσ για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του ΔΑΡΡΟΣ
διαςτιματα ενόσ ζτουσ 2016-2017. Ζγκριςθ τεχνικισ ζκκεςθσ» (ΑΔΑΜ: 16REQ004213160),
τθν 126/2016 απόφαςθ του Ρροζδρου του ΔΑΡΡΟΣ (Αρ.Ρρωτ.: 985/05-12-2016) με κζμα:
«Τροποποίθςθ εξ’ αιτίασ αναπροςαρμογισ του ΦΡΑ … τθσ 190/2016 τεχνικισ ζκκεςθσ».
Τθν 25/27-09-2016 τεχνικι ζκκεςθ προμικειασ πετρελαίου κζρμανςθσ για το ΝΡΔΔ Σχολικι
Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τθν 23/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ του
Συμβουλίου με κζμα: Λιψθ απόφαςθ περί «Ζγκριςθ Τεχνικισ Ζκκεςθσ Ρρομικειασ
Ρετρελαίου Θζρμανςθσ για το διάςτθμα ενόσ ζτουσ 2016-2017».
Τθν 27/27-09-2016 τεχνικι ζκκεςθ προμικειασ πετρελαίου κζρμανςθσ για το ΝΡΔΔ Σχολικι
Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τθν 23/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ του
Συμβουλίου με κζμα: Λιψθ απόφαςθσ περί «Ζγκριςθσ Τεχνικισ Ζκκεςθσ Ρρομικειασ
Ρετρελαίου Θζρμανςθσ για το διάςτθμα ενόσ ζτουσ 2016-2017».
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Τθν υπ’ αρικμόν πρωτ.:14903/20-12-2016 Μελζτθ του Γραφείου Ρρομθκειϊν τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν.
Τθν υπ’ αρικμόν 354/2016 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Θιρασ με κζμα: «Ζγκριςθ
ςκοπιμότθτασ και ζγκριςθ διενζργειασ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για
τθν προμικεια καφςιμων, βελτιωτικϊν καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν Υπθρεςιϊν Διμου
Θιρασ & Νομικϊν του Ρροςϊπων (ΝΡΔΔ) χρονικισ περιόδου ενόσ ζτουσ (2016-2017),
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 380.196,02€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ».
Τθν υπ’ αρικμόν 227/2016 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί εγκρίςεωσ των όρων
τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
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Άρκρο 2 : Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ
2.1 Ο Διαγωνιςμόσ αφορά τθν προμικεια καυςίμων, βελτιωτικϊν καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν
υπθρεςιϊν Διμου Θιρασ και Νομικϊν του Ρροςϊπων χρονικισ περιόδου ενόσ ζτουσ. Τα υπό
προμικεια είδθ αναφζρονται ςε αναλυτικοφσ πίνακεσ ςτθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 14903/2016 μελζτθ του
Γραφείου Ρρομθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ ι για
μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ για τθν Ομάδα Α: Καφςιμα (πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ) είναι το
μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςε ακζραιεσ μονάδεσ με δφο δεκαδικά ψθφία, επί
τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται από το εκάςτοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο
δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν καυςίμων για το νομό Κυκλάδων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν
Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
(www.fuelprices.gr) και τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ μόνο βάςει
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για το βελτιωτικό καυςίμων (AD-BLUE), για τθν Ομάδα Β: Καφςιμα
(πετρζλαιο κζρμανςθσ) είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςε ακζραιεσ
μονάδεσ με δφο δεκαδικά ψθφία, επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται από το
εκάςτοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν καυςίμων για το νομό Κυκλάδων από
το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ,
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (www.fuelprices.gr) και για τθν Ομάδα Γ: Ελαιολιπαντικά (Λάδια
Τφπου 10W40, 15W40, 20W50 και Λάδι Ανάμειξθσ 2T) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
2.3 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν αναφζρονται ςτθ ςχετικι μελζτθ του Γραφείου Ρρομθκειϊν
τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ.

ο

Άρκρο 3 : Ρροχπολογιςμόσ - Χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ
Θ δαπάνθ προχπολογίηεται ςτο ποςό των Τριακοςίων Ζξι Χιλιάδων Εξακοςίων Εννζα Ευρϊ και
Εβδομιντα Λεπτϊν (306.609,70€) πλζον ΦΡΑ 24% Εβδομιντα Τρείσ Χιλιάδεσ Ρεντακόςια Ογδόντα
Ζξι Ευρϊ και Τριάντα Δφο Λεπτά (73.586,32€) δθλαδι ςυνολικά Τριακόςιεσ Ογδόντα Χιλιάδεσ Ευρϊ
και Εκατόν Ενενιντα Ζξι Ευρϊ και Δφο Λεπτά (380.196,02€), κα βαρφνει τουσ προχπολογιςμοφσ
ζτουσ 2016 του Διμου Θιρασ και των Νομικϊν του προςϊπων και τον προχπολογιςμό ζτουσ 2017
αφοφ ςυμπεριλθφκοφν οι αντίςτοιχεσ προβλζψεισ.

ο

Άρκρο 4 : Συμβατικά ςτοιχεία
Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ τα οποία κα προςαρτθκοφν ς' αυτιν, (με τθ ςειρά ιςχφοσ τουσ) είναι:
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- Θ παροφςα διακιρυξθ.
- Θ 14903/20-12-2016 Μελζτθ του Γραφείου Ρρομθκειϊν τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του Διμου
Θιρασ.
- Το τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου.
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Άρκρο 5 : Διεξαγωγι διαγωνιςμοφ
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ που αφοροφν ςτθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τισ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τίκενται επί ποινι αποκλειςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Συςτιματοσ, με καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν ςτισ 23/01/2017 και ϊρα 17:00 μ.μ..
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.

ο

Άρκρο 6 : Επιτροπι διαγωνιςμοφ – Ρλθροφορίεσ
Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (παραλαβισ, αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν)
αποτελείται από τουσ:
Τακτικά Μζλθ:
α. Αντϊνιο Καρβοφνθ, υπάλλθλο του Διμου Θιρασ, κλάδου ΡΕ11 Ρλθροφορικισ, ωσ Ρρόεδροσ τθσ
Επιτροπισ
β. Νικόλαο Φζγγθ, υπάλλθλο του Διμου Θιρασ, κλάδου ΔΕ29 Οδθγϊν, ωσ Μζλοσ
γ. Κωνςταντίνο Δαρηζντα, υπάλλθλοσ του Διμου Θιρασ, κλάδου ΔΕ2 Εποπτϊν Κακαριότθτασ, ωσ
Μζλοσ,
Αναπλθρωματικά μζλθ Επιτροπισ ορίηονται οι:
α. Γεϊργιο Μερτι, υπάλλθλο του Διμου Θιρασ, κλάδου ΔΕ2 Εποπτϊν Κακαριότθτασ,
β. Στυλιανό Δαμίγο, υπάλλθλο του Διμου Θιρασ, κλάδου ΔΕ Οδθγϊν,
γ. Νικολζττα Βάλβθ, υπάλλθλο του Διμου Θιρασ, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικϊν.
Θ μελζτθ και θ διακιρυξθ βρίςκονται ςτα γραφεία του Διμου ΘΘΑΣ όπου οι ενδιαφερόμενοι
μποροφν τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ να λαμβάνουν γνϊςθ (Γραφείο Ρρομθκειϊν, Φθρά Θιρασ,
Τθλ. 2286360191/187, Φαξ 2286360188, Τ.Κ. 84700), ςτον διαδικτυακό τόπο του Διμου Θιρασ
http://www.thira.gov.gr ςτθν ενότθτα «Ρροκθρφξεισ – Διαγωνιςμοί» κακϊσ και ςτο ΚΘΜΔΘΣ.

ο

Άρκρο 7 : Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν
Οι προςφορζσ κακϊσ και τα απαραίτθτα ζγγραφα κα είναι ςυνταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Θα
είναι πλιρεισ και ςαφείσ ςε όλα τουσ τα ςθμεία. Οποιαδιποτε αςάφεια κα ερμθνεφεται εισ βάροσ
του προςφζροντοσ. Ξενόγλωςςα ζγγραφα κα είναι μεταφραςμζνα και επικυρωμζνα επίςθμα.

ο

Άρκρο 8 : Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό
α. Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα:
α) ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),

Σελίδα 12 από 54

ΑΔΑ: ΩΕΤΗΩΡΝ-ΦΞΒ
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία περί Δθμόςιων Συμβάςεων,
ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Αϋ139), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα
Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ Ι
τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 79 του Ν.
4412/2016 (Αϋ147), όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 10: λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ.
Τα ανωτζρω ιςχφουν και ςε περίπτωςθ ενϊςεων για τα μζλθ τουσ.
Οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο είναι
εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να παρζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία δεν απορρίπτονται με
μοναδικι αιτιολογία το γεγονόσ ότι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο
πραγματοποιείται θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά
πρόςωπα. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω
ενϊςεισ να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ ι τθν
αίτθςθ ςυμμετοχισ. Πμωσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο
μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.
β. Εγγραφι οικονομικϊν φορζων –υποβολι προςφορϊν
Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ:
Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο
«Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ:
 Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ)
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ)
που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του
χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ
Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.
 Οι οικονομικοί φορείσ –χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι
δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι
τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο
ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.
 Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και
ταυτοποιοφνται από τθ Γ.Γ.Ε. αποςτζλλοντασ:
 είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
 είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, ςτθν οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ
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εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ
τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ
αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία.
Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του
Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.
Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά
με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ
χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει
ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.
Οι προςφορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υπογράφονται ψθφιακά από τον οικονομικό φορζα ι, ςε
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται ψθφιακά
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται
θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ Ρ1-2390/2013.
Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (Αϋ 147) και τθν
Ρ1/2390/2013(Βϋ2677) Υπουργικι Απόφαςθ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».
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Άρκρο 9 : Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν
Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά» και
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».
Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του
ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα
Α. Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά»
Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά» υποβάλλονται θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ
δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι προςφορά. Συγκεκριμζνα:
Α1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ επί ποινι
αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf ςφμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/295-2013) και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», όπωσ αναλυτικά
περιγράφονται κατωτζρω:
Α1.1) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 79, το οποίο
αποτελείται από ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Α'75), ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι
τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ότι δεν βρίςκεται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ του άρκρου 10 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (άρκρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016) για τισ
οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν. Το ΕΕΕΣ υπογράφεται
ψθφιακά από τον φορζα που το εκδίδει, φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30)
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θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του
γνθςίου τθσ υπογραφισ.
A1.2) Υπεφκυνθ διλωςθ περί εγγραφισ τουσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία
του Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά κατονομαηόμενεσ),
προκειμζνου για νομικά πρόςωπα, θ το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα,
με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο.
Α1.3) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ διακιρυξθσ
Α1.4) Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ
προςϊπου. Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα:
I.
Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ
Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) :
α) αντίγραφο από το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι
δικαςτικι αρχι τελευταίο ιςχφον καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό
εταιρείασ, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο ΦΕΚ.
β) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν
οποία να προκφπτει θ αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν
μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ,
με ανάλογθ μνεία ςτα αντίςτοιχα ΦΕΚ.
II.
Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ) :
α) Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ
τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του τελευταίου ςε ιςχφ
καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ.
β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι.
III.
Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα:
α) Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και
πιςτοποιθτικά με αυτά που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω υποπαραγράφουσ τα οποία
προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα
οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα
προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ.
β) Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό
από αυτά που ηθτοφνται πιο πάνω, ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ ανωτζρω
περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του
ενδιαφερόμενου ι, ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ
ι προζλευςθσ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα
δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Θ
υποχρζωςθ αυτι αφορά όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων.
IV.
Για φυςικά πρόςωπα:
Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία κακϊσ
και τισ μεταβολζσ του.
V.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά,
μαηί με τθν προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά
για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τισ ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ
υπογράφουν:
α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Ρ.Ε.
β) ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το
νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.
γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του.
δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται
από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ.
ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ
αφορά κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.
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Σθμείωςθ 1: Θ υποχρζωςθ υποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ περί μθ ζκδοςθσ τελεςίδικθσ
καταδικαςτικισ απόφαςθσ αφορά ςε κάκε πρόςωπο που είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Α1.5) Το Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο τουσ,
ιτοι ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι. Συγκεκριμζνα:
Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ φυςικϊν προςϊπων :
 Εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016 ,απαιτείται ςυμβολαιογραφικό
πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ
από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι
Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ νομικϊν προςϊπων :
 Ρρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.), απόφαςθ
των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του δεςμεφοντοσ
φυςικοφ προςϊπου ι οργάνου, κάκε προςφζροντοσ για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ
του ςτο διαγωνιςμό, για τον οριςμό του νομίμου εκπροςϊπου κακϊσ και του τυχόν
αντικλιτου του ςτο διαγωνιςμό (εκτόσ εάν θ εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του
υπογράφοντοσ απορρζει από το καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που ζχει δθμοςιευκεί
κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ).
Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ
κοινοπραξίασ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε
περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) θ οποία κα
αναφζρει:
i.
τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό,
ii.
τθν ζγκριςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ τα
οποία κα αναφζρονται ονομαςτικά,
iii.
το μζροσ τθσ προμικειασ (ποςοςτό ςυμμετοχισ) που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ ςτθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ,
iv.
τον οριςμό νομίμου εκπροςϊπου για το διαγωνιςμό ι τον οριςμό κοινοφ νομίμου
εκπροςϊπου τθσ ζνωςθσ για το διαγωνιςμό και τον τυχόν οριςμό αντικλιτου τθσ
ζνωςθσ για το διαγωνιςμό με πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ,
v.
τον Συντονιςτι/ επικεφαλισ τθσ ζνωςθσ,
vi.
ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ που υπζβαλαν προςφορά ευκφνονται αλλθλεγγφωσ,
αδιαιρζτωσ και εισ ολόκλθρο ζκαςτο ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
vii.
ότι ςε περίπτωςθ που επιλεγοφν ωσ Ανάδοχοι, κα ςυςτιςουν, εφόςον τουσ ηθτθκεί
από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κοινοπραξία,
viii.
ότι θ κοινοπραξία κα ςυςτακεί με ςκοπό τθν προμικεια που προβλζπει θ παροφςα
διακιρυξθ διαγωνιςμοφ, ι θ εταιρεία κα ςυςτακεί με ςκοπό μεταξφ άλλων τθν
προμικεια που προβλζπει θ παροφςα διακιρυξθ διαγωνιςμοφ, και θ ςφμβαςθ κα
υπογραφεί μετά τθν ζκδοςθ αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου από τθν αρμόδια
φορολογικι αρχι,
ix.
ότι τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ κα είναι αλλθλεγγφωσ, εξ ολοκλιρου και εξ
αδιαιρζτου υπεφκυνα για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Α1.6) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 (Α'75) ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα εξισ:
 ότι θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα 120 θμερϊν.
 ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
και των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχονται πλιρωσ
και ανεπιφφλακτα, κακϊσ επίςθσ και τθν ομάδα/εσ για τθν/τισ οποία/εσ ςυμμετζχουν ςτο
διαγωνιςμό.
 ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.
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Α1.7) Επιπλζον, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ για εφρυκμθ λειτουργία των Υπθρεςιϊν του Διμου
Θιρασ και των Νομικϊν του Ρροςϊπων, οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να
κατακζςουν με τα δικαιολογθτικά και τισ προςφορζσ τουσ, υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του
διαγωνιηόμενου ότι: α) μποροφν να εφοδιάςουν με καφςιμα τα μθχανιματα ζργου του Διμου
Θιρασ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτον τόπο που επιχειροφν (για όςουσ ςυμμετζχουν ςτθν
Ομάδα Α) και ότι διακζτουν βυτιοφόρο μεταφοράσ πετρελαίου κζρμανςθσ για τον ανεφοδιαςμό των
δεξαμενϊν των ςχολικϊν μονάδων των ΝΡΔΔ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Σχολικισ
Επιτροπισ, του ΝΡΔΔ Οργανιςμοφ Κοινωνικισ Μζριμνασ και Ραιδείασ και του ΝΡΔΔ ΔΑΡΡΟΣ (για
όςουσ ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Β).
Α1.8) Οι ελλθνικζσ Α.Ε. οφείλουν να προςκομίςουν επί ποινι αποκλειςμοφ υπεφκυνθ διλωςθ , ότι οι
μετοχζσ τθσ εταιρείασ με βάςθ το ιςχφον καταςτατικό τθσ είναι ονομαςτικζσ. Σε περίπτωςθ που οι
εταιρείεσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο υποβάλλουν επί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου του.
Πλοι οι οικονομικοί φορείσ επί ποινι αποκλειςμοφ κα προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν
υφίςτανται οι αςυμβίβαςτεσ ιδιότθτεσ του άρκρου 3 του Ν.3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 3 του Ν.3414/2005. Συγκεκριμζνα το άρκρο 3: Αςυμβίβαςτεσ ιδιότθτεσ αναφζρει τα
ακόλουκα:
«1. Θ ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ, του εταίρου, του βαςικοφ μετόχου, του μζλουσ οργάνου διοίκθςθσ ι
του διευκυντικοφ ςτελζχουσ επιχείρθςθσ μζςων ενθμζρωςθσ είναι αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτα του
ιδιοκτιτθ, του εταίρου, του βαςικοφ μετόχου, του μζλουσ οργάνου διοίκθςθσ ι του διευκυντικοφ
ςτελζχουσ επιχείρθςθσ, που ςυνάπτει δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, εφόςον ςυντρζχουν οι όροι και οι
προχποκζςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου αυτοφ. Σε περίπτωςθ που βαςικόσ μζτοχοσ ι εταίροσ τθσ
επιχείρθςθσ είναι νομικό πρόςωπο, θ αςυμβίβαςτθ ιδιότθτα καταλαμβάνει και τα μζλθ οργάνου
διοίκθςθσ και τα διευκυντικά ςτελζχθ του νομικοφ αυτοφ προςϊπου, εφόςον ςυντρζχουν οι όροι και
οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου αυτοφ.
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2. Θ αςυμβίβαςτθ ιδιότθτα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου καταλαμβάνει, επίςθσ, και τα
παρζνκετα πρόςωπα του ιδιοκτιτθ, του εταίρου, του βαςικοφ μετόχου, του μζλουσ οργάνου
διοίκθςθσ ι του διευκυντικοφ ςτελζχουσ επιχείρθςθσ μζςων ενθμζρωςθσ ι επιχείρθςθσ που
ςυνάπτει δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, κακϊσ και κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, το οποίο, μζςω
χρθματοδότθςθσ ι ςυμφωνίασ, εξαιρουμζνων των δανείων από αναγνωριςμζνουσ
χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ, ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, ελζγχει επιχείρθςθ μζςων
ενθμζρωςθσ ι επιχείρθςθ που ςυνάπτει δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ι αςκεί επιρροι ςτθ λιψθ
αποφάςεων, που λαμβάνονται από τα όργανα διοίκθςθσ ι τα διευκυντικά ςτελζχθ, ςχετικά με τθ
διοίκθςθ και τθν εν γζνει λειτουργία των επιχειριςεων αυτϊν, εφόςον ςυντρζχουν οι όροι και οι
προχποκζςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου αυτοφ.
3. Σε περίπτωςθ που ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία ι διαδικαςία ανάκεςθσ για τθ ςφναψθ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ ςυμμετζχει ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία ι οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ οντότθτα, θ
ςυνδρομι αςυμβίβαςτθσ ιδιότθτασ του άρκρου αυτοφ ερευνάται αυτοτελϊσ για κάκε μζλοσ τουσ,
εφόςον ςυντρζχουν οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου αυτοφ.
4. Θ διαπίςτωςθ τθσ αςυμβίβαςτθσ ιδιότθτασ γίνεται, ξεχωριςτά, για κάκε διαγωνιςτικι διαδικαςία
ι διαδικαςία ανάκεςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και ελζγχεται, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του
νόμου αυτοφ, εφόςον, λόγω τθσ ςυνδρομισ τθσ κατά τα ωσ άνω αςυμβίβαςτθσ ιδιότθτασ,
αποδειχκεί με οριςτικι δικαςτικι απόφαςθ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου ότι ςυντρζχει περίπτωςθ
αποκλειςμοφ εξαιτίασ ενεργθτικισ διαφκοράσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 45 παρ. 1 εδ. βϋ τθσ
Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ τθσ 31.3.2004, όπωσ θ περίπτωςθ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Ρράξθσ του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 τθσ 25.6.1997). Για τθν εφαρμογι του νόμου αυτοφ,
ενεργθτικι διαφκορά ςτοιχειοκετείται όταν οποιοςδιποτε, εκ προκζςεωσ, υπόςχεται ι παρζχει ςε
υπάλλθλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, άμεςα ι με τθ μεςολάβθςθ τρίτου, οποιαςδιποτε φφςεωσ
ωφζλθμα για τον εαυτό του ι για τρίτο, προκειμζνου ο υπάλλθλοσ να τελζςει ι να μθν τελζςει
πράξθ εκ των κακθκόντων του ι κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, κατά παράβαςθ των
νόμιμων κακθκόντων του. Με τθν οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου
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πρζπει να διαπιςτϊνεται θ ανωτζρω αξιόποινθ πράξθ τθσ επιχείρθςθσ Μ.Μ.Ε., με τθν οποία
ςυνδζεται ο υποψιφιοσ εξαιτίασ τθσ κατά τα ωσ άνω ςυνδρομισ των αςυμβιβάςτων ιδιοτιτων και
απαγορεφςεων του νόμου αυτοφ και να αποδεικνφεται θ τζλεςθ τθσ αξιόποινθσ πράξθσ του
υποψθφίου αυτοφ και θ ιδιότθτά του ωσ φυςικοφ αυτουργοφ ι θκικοφ αυτουργοφ ι ςυναυτουργοφ
ι άμεςου ςυνεργοφ ςτθν τζλεςθ του αδικιματοσ τθσ ενεργθτικισ διαφκοράσ.
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Σε περίπτωςθ που εκδοκεί, κατά τα ωσ άνω, οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ, εάν μεν ςυνεχίηεται θ
διαγωνιςτικι διαδικαςία ι θ διαδικαςία ανάκεςθσ για τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο
υποψιφιοσ ςτθ διαδικαςία αυτι αποκλείεται, εάν δε ςυνεχίηεται θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Εάν θ εκτζλεςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζχει ανατεκεί ςε
κοινοπραξία, τθσ οποίασ ζνα ι περιςςότερα μζλθ ζχουν καταδικαςτεί, κατά τα ωσ άνω, για τθ
διάπραξθ του αδικιματοσ τθσ ενεργθτικισ διαφκοράσ ωσ φυςικοί ι θκικοί αυτουργοί, τα μζλθ αυτά
κθρφςςονται ζκπτωτα και τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν τθν εκτζλεςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, είτε
μεταξφ τουσ είτε υποκακιςτϊντασ τα ζκπτωτα μζλθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυναινεί θ Ανακζτουςα
Αρχι. Για τον αποκλειςμό του υποψθφίου, που ςυμμετζχει ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία ι ςε
διαδικαςία ανάκεςθσ για τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι για τθν ζκπτωςθ του αναδόχου κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, πρζπει να προθγείται οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ με
ιςχφ δεδικαςμζνου, που να διαπιςτϊνει το αδίκθμα τθσ ενεργθτικισ διαφκοράσ, όπωσ ορίηεται
ανωτζρω. Ο καταδικαςκείσ υποψιφιοσ ι ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχει ςε διαγωνιςτικι
διαδικαςία ι ςε διαδικαςία ανάκεςθσ για τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για χρονικό διάςτθμα
ενόσ ζτουσ από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ καταδικαςτικισ απόφαςθσ. Σε περίπτωςθ υποτροπισ, το
ανωτζρω χρονικό διάςτθμα αποκλειςμοφ ορίηεται ςε πζντε ζτθ. Οι αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ για τον αποκλειςμό του υποψθφίου από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ι τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ για τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και οι αποφάςεισ τθσ Αρχισ που, κατά το
άρκρο 5 του νόμου αυτοφ, είναι αρμόδια για τθ διαδικαςία ελζγχου, υπόκεινται ςε προςφυγι,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εδαφίου αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Αϋ),
όπωσ ιςχφει, κακϊσ και, ανεξάρτθτα από τθν άςκθςθ ι μθ αιτιςεωσ ακυρϊςεωσ ενϊπιον του
Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ςε αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ςφμφωνα με τισ δια τάξεισ τθσ παρ. 3
του άρκρου 3 του ίδιου νόμου.»
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων α' και β’, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ (άρκρο 93 Ν.4412/16).
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και
προςκομίηονται κατά περίπτωςθ (όπωσ αναφζρεται παρακάτω) από αυτόν εντόσ τριϊν (3)
εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, πλθν των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογθτικά
προςκομίηονται ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου, με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά).
Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ
προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Επιςθμαίνεται, ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα
άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» που ζχουν
υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα
αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν
ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν
ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία είναι τα δικαιολογθτικά Α1.3, Α1.4, Α1.5 όπωσ
αναφζρονται και απαρικμοφνται ανωτζρω. Σε περίπτωςθ όπου τα ςτοιχεία αυτά δεν προςκομιςκοφν
παντελϊσ εντόσ τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, θ θλεκτρονικι
προςφορά του υποψθφίου δεν αποςφραγίηεται και αποκλείεται από τθ διαδικαςία του
διαγωνιςμοφ.
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ
Θ ανακζτουςα αρχι δθμιουργεί ςτο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για τθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ. Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ
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τθσ δθμιουργίασ του ΕΕΕΣ, επιλζγει εξαγωγι και το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν
είναι αναγνϊςιμο. Το αρχείο αυτό αναρτάται ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι παράγει το ΕΕΕΣ και ςε μορφι αρχείου .pdf, το οποίο αναρτά ςτο
ΕΣΘΔΘΣ ψθφιακά υπογεγραμμζνο ωσ χωριςτό αρχείο αλλά αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ.
Το .xml αρχείο το παράγει επικουρικά για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων.
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να κατεβάςει το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει
ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el . Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ» και ν α
τθλεφορτϊςει (ανεβάςει) το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που κατζβαςε από το
ΕΣΘΔΘΣ. Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που
ζχουν κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο
ςφνταξθσ. Επιλζγει εκτφπωςθ. Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι
θ εκτφπωςθ του ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί
ωσ αρχείο pdf μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ pdf). Διαφορετικά,
μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων pdf που διατίκεται
δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί από κάκε
φυλλομετρθτι. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορζασ υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε
(ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν ιςτοςελίδα) και υποβάλλει και αυτό το αρχείο τόςο
ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτον υποφάκελο τθσ προςφοράσ του «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –
Τεχνικι προςφορά».
Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τθ χριςθ του αρχείου .pdf είτε με
τθλεφόρτωςθ
του
αρχείου
.xml
ςτθν
ιςτοςελίδα
που
το
δθμιοφργθςε
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el .
Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του
διαγωνιςμοφ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι
υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd να
δθμιουργιςουν το ΕΕΕΣ, να ςυμπλθρϊςουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον
εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊςουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ
και να το εκτυπϊςουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το
υποβάλλουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό.
Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν
ζνωςθ. Στο ΕΕΕΣ κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ κα ορίηεται το μζλοσ που κα είναι ο ςυντάκτθσ/
επικεφαλισ τθσ άνωςθσ αλλά και το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν ζνωςθ του κάκε μζλουσ και το μζροσ
τθσ προμικειασ που αναλαμβάνει να εκτελζςει το κάκε μζλοσ και κα ορίηεται ο υπεφκυνοσ
επικοινωνίασ για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ του Διμου με αυτόν ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό τθ
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω
τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΕΕΕΣ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που
προτείνει.
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου από τον ίδιο, επί Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ
Ευκφνθσ (ΕΡΕ) και Ρροςωπικϊν Εταιριϊν (ΟΕ και ΕΕ) από τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο ειδικϊσ
εξουςιοδοτθμζνο απ’ αυτοφσ, επί Ανωνφμων Εταιριϊν (ΑΕ) από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ
(δθλαδι από φυςικό πρόςωπο το οποίο ςφμφωνα με το καταςτατικό εκπροςωπεί και δεςμεφει τθνν
εταιρεία) ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Εταιρείασ, τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν διοίκθςθ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα
κατά το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα.
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Α2. Τεχνικι Ρροςφορά.
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Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλονται θλεκτρονικά
τα κάτωκι:
Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό
τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του
προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
Ειδικότερα θ τεχνικι προςφορά οφείλει να περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ:
Α2.1) Το παραγόμενο θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο.
Α2.2) Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν προζλευςθ των προσ προμικεια ειδϊν. Συγκεκριμζνα:
 Για τθν Ομάδα Α και Β, οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ
τα διυλιςτιρια που κα παράγουν τα προσ προμικεια είδθ (πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ
αμόλυβδθ, βελτιωτικό καυςίμων, πετρζλαιο κζρμανςθσ) και τον τόπο εγκατάςταςισ τουσ.
Ρροςφορά ςτθν οποία δεν υπάρχει θ παραπάνω διλωςθ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
 Για τθν Ομάδα Γ: Ελαιολιπαντικά το εργοςτάςιο παραγωγισ και τον τόπο εγκατάςταςισ του.
Ρροςφορά ςτθν οποία δεν υπάρχει θ παραπάνω διλωςθ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Α2.3) Υπεφκυνθ διλωςθ για τθ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερομζνων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ
αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
Α2.4) Επίςθσ, κα πρζπει να υποβάλλει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κάκε είδουσ καυςίμων, του
βελτιωτικοφ καυςίμου και ελαιολιπαντικοφ ψθφιακά υπογεγραμμζνεσ από τον προςφζροντα και
βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ που του τα προμθκεφει.

16PROC005623183 2016-12-22

Β. Οικονομικι Ρροςφορά
Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά
του προςφζροντα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον
(υπό) φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν
αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ (ςθμειϊνεται ότι ςτθν Ρροςφερόμενθ Τιμι
δεν περιλαμβάνεται ο ΦΡΑ). Το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό τθσ ανωτζρω τιμισ κα
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.
Κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ οι ςυμμετζχοντεσ
καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν τιμι προςφοράσ (χωρίσ ΦΡΑ).
Α. Για τα καφςιμα (Ομάδα Α και Ομάδα Β):
Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ
οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ
τθν τιμι με δφο (2) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ
ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν Τιμι Αναφοράσ που τίκεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ για το
αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ.
Τιμζσ Αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν χωρίσ ΦΡΑ:
Τ-αναφοράσ Ρετρελαίου Θζρμανςθσ : = 0,90
Τ-αναφοράσ Ρετρελαίου Κίνθςθσ : = 1,25
Τ-αναφοράσ Βενηίνθ Αμόλυβδθ : = 1,55
Ραράδειγμα : Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (όπωσ ακριβϊσ ηθτείται
από τθ Διακιρυξθ) 12% για το Ρετρζλαιο Κίνθςθσ. Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ
προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ 1,25 - (1,25 x 0,12) =1,10
Β. Για τα βελτιωτικά καυςίμων και ελαιολιπαντικά (Ομάδα Α και Γ):
Ωσ τιμι αναφοράσ ορίηονται οι τιμζσ που αναφζρονται ςτθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 14903/2016 μελζτθ.
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Οι τιμζσ προςφοράσ κα πρζπει να δίδονται α) για το πετρζλαιο κζρμανςθσ, πετρζλαιο κίνθςθσ και τθ
βενηίνθ αμόλυβδθ με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), ςε ακζραιεσ μονάδεσ με δφο δεκαδικά
ψθφία, επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ νόμιμα
διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του κάκε είδουσ καυςίμου προκφπτει για το
Νομό Κυκλάδων από το εκάςτοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν καυςίμων ανά
νομό του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ,
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (www.fuelprices.gr) και β) για το βελτιωτικό καυςίμων (ADBLUE) και τα ελαιολιπαντικά με ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τθσ τιμισ του
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ.
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι (ιτοι το ποςοςτό
ζκπτωςθσ), θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία.
Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά επί ποινι αποκλειςμοφ και υποβάλλεται από τον ίδιο τον προςφζροντα ςε
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ι
τον κοινό εκπρόςωπο των μελϊν ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Ρζραν τθσ ωσ άνω υποβολισ, κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 11 παρ. 1.2.5 τθσ αρικ.
Ρ1/2390/16-10-2013 (Βϋ2677) Απόφαςθσ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, ο
προςφζρων επιςυνάπτει θλεκτρονικά ςτον εν λόγω (υπο)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά»
επιπλζον του ανωτζρω αρχείου, επίςθσ ομοίωσ και επί ποινι αποκλειςμοφ ψθφιακά
υπογεγραμμζνο και ςε μορφι αρχείου .pdf, το ζντυπο προςφοράσ ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ για
τθν/τισ ομάδα/εσ που ςυμμετζχουν.

ο

Άρκρο 10 : Λόγοι Αποκλειςμοφ (άρκρα 73 και 74 του Ν.4412/2016)
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από
τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω
περιπτϊςεων:
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
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γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4
αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ,
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε
ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011,
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το
ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό.
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που
οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
3. Κατ’εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’εξαίρεςθ, όταν ο
αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2.
4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό),
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
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α) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ακζτθςθ των ιςχυουςϊν
υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18: «Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων
ςυμβάςεων, οι οικονομικοί φoρείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X
του Ρροςαρτιματοσ Α'. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.».
β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
γ) εάν θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φoρείσ με ςτόχο τθ
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 δεν μπορεί να
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των
οικονομικϊν φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 48, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι
των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ
να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του
Ν.4412/2016,
θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
κ) Εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, «με κατάλλθλα μζςα», ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του.
5. Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω
πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των
παραγράφων 1, 2 και 4.
6. Ο Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 1 και 4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από
τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό
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φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ
απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ
7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του
ν. 4412/2016.
8. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό).
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Άρκρο 11 : Χαρακτθριςμόσ πλθροφοριϊν ωσ εμπιςτευτικζσ – Εχεμφκεια (άρκρο 21 του
Ν.4412/2016)
Εάν υποβάλλονται μαηί με τισ προςφορζσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα τα οποία ςε
περίπτωςθ γνωςτοποίθςθσ ςε ςυνδιαγωνιηόμενουσ ενδεχομζνωσ να ζκιγαν τα ζννομα ςυμφζροντα
του, είναι απαραίτθτο ο προςφζρων να ςθμειϊνει ςε αυτά τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ
χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ και εφόςον δεν υπάρχει θ παραπάνω ζνδειξθ κα μποροφν να
λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι
εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. Ρροκειμζνου να χαρακτθριςκοφν οι
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ κα πρζπει ο ςυμμετζχων να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ
κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ του ι ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ςτθν οποία κα αναφζρει
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του
ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα.

ο

Άρκρο 12 : Εγγυιςεισ
12.1 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ (Άρκρο 73 του Ν.4412/2016):
«Εγγφθςθ ςυμμετοχισ», το φψοσ τθσ οποίασ είναι 1% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι για τθν Ομάδα Α ςτο ποςό
των δφο χιλιάδων τετρακοςίων είκοςι τεςςάρων ευρϊ και εξιντα λεπτϊν (2.424,60€), για τθν Ομάδα
Β ςτο ποςό των τετρακοςίων πενιντα δφο ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτϊν (452,45€) και για τθν
Ομάδα Γ ςτο ποςό των εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και πζντε λεπτϊν (189,05€) ι για το ςφνολο των
Ομάδων Α και Β και Γ ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων εξιντα ζξι ευρϊ και δζκα λεπτϊν (3.066,10€) ι
ανάλογα για τισ ομάδεσ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει δθλαδι Α και Β ι Α και Γ ι Β και Γ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα περιλαμβάνει και τον όρο
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν
ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για ενενιντα (90) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 9 τθσ
διακιρυξθσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ
επ’ αυτϊν, και
γγ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόςον απαιτείται.
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12.2 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (Άρκρο 72 του Ν.4412/2016)
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 5% τοισ εκατό επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να
υπολογίηεται ο ΦΡΑ και κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα
ορίηει και καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και
κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ κα είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ κατά δφο (2) μινεσ. Οι
εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου ι τον φορζα
καταςκευισ ςτισ περιπτϊςεισ Δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν),
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ,
η) τουσ όρουσ ότι:
αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ
τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και
ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά
ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.

ο

Άρκρο 13 : Υπεργολαβία (παρ. 1, 2 και 3 του άρκρου 131 του Ν.4412/2016)
1.Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 από υπεργολάβουσ υπόκειται ςε
παρακολοφκθςθ και ζλεγχο από τισ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ.
2.Κατόπιν αιτιματοσ του υπεργολάβου και αφοφ θ φφςθ τθσ ςφμβαςθσ το επιτρζπει, θ ανακζτουςα
αρχι καταβάλλει απευκείασ ςτον υπεργολάβο τθν αμοιβι του για τθν εκτζλεςθ προμικειασ,
δυνάμει ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ με τον ανάδοχο (μόνο για τθν Ομάδα Α και Β). Στθν περίπτωςθ
αυτι, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν
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ςτον κφριο ανάδοχο να εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι
ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο πλθρωμισ.
3.Οι παράγραφοι 1 και 2 και το άρκρο 58 του Ν.4412/2016 δεν αίρουν τθν ευκφνθ του κφριου
αναδόχου.
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Άρκρο 14 : Τρόποσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ – Αποςφράγιςθ προςφορϊν – Αξιολόγθςθ
Ρροςφορϊν
Α. Τρόποσ διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν θλεκτρονικζσ προςφορζσ
μζςω του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ μζςα ςτθν προκεςμία και με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ παροφςα διακιρυξθσ.
Β. Αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν
1.

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 10:00 π.μ., μζςω των
αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και
διαδικαςιϊν.
2. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των
θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι
θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά
μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που
κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν
αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν.
3. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ
των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ
ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ
των τιμϊν που προςφζρκθκαν.
4. Αν θ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ δεν καταςτεί δυνατι τθν κατά τα ανωτζρω κακοριηόμενθ
θμερομθνία για λόγουσ ανϊτερθσ βίασ, αναβάλλεται για τθν ίδια ϊρα τρεισ θμζρεσ μετά
από τθν αρχικι θμερομθνία αποςφράγιςθσ. Αν θ θμζρα αυτι είναι αργία, ο διαγωνιςμόσ
αναβάλλεται για τθν πρϊτθ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα και τθν ίδια ϊρα. Στθν περίπτωςθ
αυτι, ο Διμοσ Θιρασ ενθμερϊνει θλεκτρονικά όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ για τθν
αναβολι και τθν θμζρα και ϊρα τθσ νζασ ςυνεδρίαςθσ. Σε περίπτωςθ που το κϊλυμα
υφίςταται και κατά τθ νζα θμζρα και ϊρα, θ ωσ άνω διαδικαςία επαναλαμβάνεται.
5. Μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμοδίων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων
ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν.
6. Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ:
 Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθ διαδικαςία
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υποφακζλων των
προςφορϊν. Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και
υπογράφει τα αιτιολογθμζνα πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων
των προςφορϊν.
 Θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των
θλεκτρονικϊν προςφορϊν, τισ οποίεσ κοινοποιεί αμελλθτί ςτουσ προςφζροντεσ.
Γ. Διαδικαςία θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν
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Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των θλεκτρονικϊν (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
- Τεχνικι Ρροςφορά», θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 για τθν ανάκεςθ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ:
 θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι και τα μζλθ τθσ, πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθν διαδικαςία
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν.
 θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά
περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν.
 θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν
προςφορϊν,
 οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι απόρριψθ τθσ
προςφοράσ τουσ,
 θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα
αρχι του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ – οικονομικοφσ
φορείσ για παροχι διευκρινιςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ –
οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινιςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που
τουσ ορίηονται.
Γ.1 Αξιολόγθςθ και ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ
των προςφορϊν ελζγχει για κάκε ζναν από τουσ διαγωνιηόμενουσ τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι του
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, δθλαδι:
 τθν πλθρότθτα και ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τα οποία αποτελοφν μζροσ
του (υπο)φακζλου “Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά”,
 το δικαίωμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία,
 τθν πλθρότθτα και ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ που κα προςκομιςτοφν ςτο
Γραφείο Ρρωτοκόλλου του Διμου Θιρασ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθ παροφςα
διακιρυξθ. Συντάςςει Ρρακτικό ελζγχου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτο οποίο
καταγράφονται όλα τα δικαιολογθτικά του ςχετικοφ (υπο)φακζλου, περιλθπτικά μεν αλλά
με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι ςφμφωνα ι όχι με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Στο
πρακτικό τζλοσ καταγράφονται οι πλθροφντεσ τα κριτιρια επιλογισ, οι αποκλειόμενοι από
το διαγωνιςμό, κακϊσ και οι λόγοι αποκλειςμοφ εκάςτου των αποκλειομζνων.
Γ.2 Τεχνικι Ρροςφορά
Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία κα γίνει αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ
δεν ζχουν απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν. Μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ επιτροπι κα διαβάςει ςτθν Οικονομικι Επιτροπι το
πρακτικό τθσ, θ οποία αποφαίνεται και με μζριμνα τθσ γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ
αναδόχουσ θ απόφαςι τθσ.
Γ.3 Οικονομικι Ρροςφορά
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ και των λοιπϊν ςτοιχείων αυτισ, ςε θμερομθνία που κα γνωςτοποιθκεί
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ νωρίτερα. Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ
αξιολόγθςθσ, θ επιτροπι κα ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει εάν ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό το οποίο διαβιβάηει ςτθν οικονομικι
Επιτροπι θ οποία αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνα τθσ γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ
αναδόχουσ θ απόφαςι τθσ για τθν κατάταξθ των προςφορϊν.
Γ.4 Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν κατά το ςτάδιο κατακφρωςθσ – ολοκλιρωςθ αξιολόγθςθσ
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Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και προσ απόδειξθ των όςων ζχει δθλϊςει ςτο ΕΕΕΣ, θ
επιτροπι διαγωνιςμοφ, ειδοποιεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ διεξαγωγισ τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, «προςωρινό
ανάδοχο», να υποβάλλει επί ποινι αποκλειςμοφ θλεκτρονικά μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ,
εντόσ προκεςμίασ που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) θμερϊν οφτε μεγαλφτερθ των
είκοςι (20) θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, και εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και κα ςυνοδεφονται από διαβιβαςτικό όπου κα
αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά, πρωτότυπα ι αντίγραφα όπου
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014), τα
κατωτζρω δικαιολογθτικά:
α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΘΝΕΣ ΡΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου (ανάδοχοσ και υπεργολάβοσ)
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν
ζχουν εισ βάροσ τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα
τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 ιτοι :
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για κάποιο από τα
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ
δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ
αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
(2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου
(ανάδοχοσ και υπεργολάβοσ) πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, από το
οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ και επίςθσ ι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από
το δικαςτιριο ι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχουν αναςτείλει
τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ (ανάδοχοσ και υπεργολάβοσ), είναι
ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ
και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.
(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου (ανάδοχοσ και υπεργολάβοσ), με το οποίο κα
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι
μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ.
(5) Άδεια λειτουργίασ του πρατθρίου ςε ιςχφ (του αναδόχου ι του υπεργολάβου).
β. ΓΙΑ ΤΑ ΘΜΕΔΑΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ Τα απαιτοφμενα κατά τα
ανωτζρω δικαιολογθτικά κα αφοροφν τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα
μζλθ του ΔΣ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε..
Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά και αλλοδαπά πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικά κοινωνικισ
αςφάλιςθσ για τα μζλθ τουσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και το απαςχολοφμενο προςωπικό (Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε. , Α.Ε.).
γ. ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΡΑ ΡΟΣΩΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά .
Σθμειϊνεται ειδικά ότι:
Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ,
δφναται να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου, ι όπου δεν προβλζπεται θ
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ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Στθν κατά τα άνω
υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα
ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΙ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ, τα οποία κα αφοροφν
τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου.
(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΘ ΡΟΣΦΟΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ.
ςτ. Οι Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ οφείλουν να προςκομίςουν, επί ποινι αποκλειςμοφ,
πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ από όπου να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ, με βάςθ το ιςχφον
καταςτατικό τθσ είναι ονομαςτικζσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του άρκρου 15
του Ν.2328/95 ςε ςυνδυαςμό με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ρ.Δ. 82/96, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν
με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν.3310/2005, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το άρκρο 8 του
Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι
ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου
υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ. Κατά τα λοιπά προςκομίηουν τα ακόλουκα
ςτοιχεία:
i.
Τα ελλθνικά νομικά πρόςωπα, προςκομίηουν αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετοχϊν τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
ii.
Τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ
μετοχζσ προςκομίηουν:
 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει
ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ.
 Αναλυτικι κατάςταςθ μετοχϊν, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετοχϊν τθσ εταιρείασ με
θμερομθνία το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
 Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ
προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ τριάντα εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. Τα δικαιολογθτικά αυτά προςκομίηονται
ςτθν ανακζτουςα αρχι και πριν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επικαιροποιθμζνα κατά
τον ίδιο τρόπο.
iii.
Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, που δεν ζχουν κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν τθν
ζδρα ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλουν:
 Βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια
αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ
διλωςθ του διαγωνιηόμενου.
 Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ των μετοχϊν που κατζχουν τουλάχιςτον 1%
των μετοχϊν.
iv.
Επίςθσ, όλοι οι οικονομικοί φορείσ κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικό του Συμβουλίου
αδιοτθλεόραςθσ ότι δεν υφίςτανται οι αςυμβίβαςτεσ ιδιότθτεσ του άρκρου 3 του
Ν.3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 3 του Ν.3414/2005.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε
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αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό
επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν
είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ
προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε
αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ
θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ
θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
αποδείξει ότι πλθροί τα ανωτζρω κριτιρια, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ( ιτοι τθσ οικονομικισ επιτροπισ ) για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ
του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω
παραγράφουσ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016.
Θ ανακζτουςα αρχι (μζςω του γραφείου προμθκειϊν) κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ
κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον ανάδοχο με κάκε πρόςφορο
τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ.
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Άρκρο 15 : Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν (άρκρο 97 του Ν.4412/2016)
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηομζνουσ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ (άρκρο 97 παρ.1
Ν.4412/16).
Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (120 θμζρεσ). Μετά τθ
λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε
οι οικονομικοί φoρείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν
τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με
όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείσ (άρκρο 97
παρ.4 Ν.4412/16).
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Άρκρο 16 : Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ δικαιολογθτικϊν (άρκρο 102 του Ν.4412/2016)
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Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ
τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι
υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ (άρκρο 102,
παρ.1, Ν.4412/16).
Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ
μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και
των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν
ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία,
πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Α' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ
δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με
νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το
πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι
εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι
ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί
(άρκρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).
Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των
οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. (άρκρο 102, παρ.3, Ν.4412/16)
Θ επιτροπι διαγωνιςμοφ μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε
εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που
ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι
πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να
κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ
προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ
προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. (άρκρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)
Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 1 ζωσ 4, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του
από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ (άρκρο 102,
παρ.5, Ν.4412/16).
ο

Άρκρο 17 : Απόρριψθ προςφορϊν
1. Κάκε ζλλειψθ δικαιολογθτικοφ του άρκρου 9 «Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν» που κα διαπιςτωκεί
μετά από ζλεγχο, κα ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
2. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
ο

Άρκρο 18 : Ενςτάςεισ - Ρροςφυγζσ (Ν. 3886/2010 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 379
παρ.7 και 8 του Ν.4412/2016)
Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε όλουσ τουσ
διαγωνιηόμενουσ που ςυμμετείχαν ςτο οικείο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πφλθσ
του ΕΣΘΔΘΣ.

Σελίδα 31 από 54

ΑΔΑ: ΩΕΤΗΩΡΝ-ΦΞΒ
18.1 Ενςτάςεισ
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Δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με το άρκρο
4 του Ν.3886/2010 ςε διαφορζσ που αφοροφν διεκνείσ
διαγωνιςμοφσ δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ι εςωτερικϊν κανονιςμϊν
που προβλζπουν τθν άςκθςθ διοικθτικϊν προςφυγϊν κατά εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ
διαδικαςίασ διεξαγωγισ δθμοςίων διαγωνιςμϊν, μζχρι τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν είναι
δυνατι από τουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ενςτάςεων.
18.2 Ρροςφυγζσ
Στισ εν λόγω προδικαςτικζσ προςφυγζσ (ενςτάςεισ) εξακολουκοφν να εφαρμόηονται οι διατάξεισ του
Ν.3886/2010, όπωσ προκφπτει από το ςυνδυαςμό των διατάξεων τθσ περ.27 τθσ παρ.1 του άρκρου
377 καταργοφμενεσ διατάξεισ και τθσ παρ.11 του άρκρου 379 «Ζναρξθ Ιςχφοσ» του Ν.4412/2016.
18.2.1 Ρροςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τισ
διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν.3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων
ςυμβάςεων – εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ», ωσ τροποποιικθκε
με το άρκρο 63 του Ν.4055/2012 και το άρκρο 12 τθσ ΥΑ ΡΑ/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β’/21-10-2013)
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ». Ρροςφυγζσ υποβάλλονται κατά
των όρων τθσ διακιρυξθσ (ωσ κανονιςτικι πράξθ τθσ Διοίκθςθσ) αλλά και κατά αποφάςεων του
οργάνου λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τισ οποίεσ εγκρίνονται τα πρακτικά κάκε
ςταδίου του διαγωνιςμοφ.
18.2.2 Κατά των εκτελεςτϊν πράξεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προδικαςτικι προςφυγι αςκείται
εντόσ δζκα (10) θμερϊν αφότου ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ ι
παράλειψθσ. Θ προδικαςτικι προςφυγι κοινοποιείται υποχρεωτικά ςτο κιγόμενο από τυχόν μερικι
ι ολικι παραδοχι τθσ.
18.2.3 Οι προςφυγζσ αυτζσ υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και αποτελοφν όρο του
παραδεκτοφ για τθν άςκθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων ενϊπιων του αρμόδιου δικαςτικοφ ςχθματιςμοφ,
χωρίσ τθν άςκθςθ τθσ οποίασ θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν κρίνεται απαράδεκτθ. Επί τθσ προςφυγισ,
αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ
ενςτάςεων που επιλαμβάνεται κατ’ αναλογικι εφαρμογι των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 221 του
Ν.4412/2016.
18.2.4 Θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να αποφανκεί αιτιολογθμζνα, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15)
θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και, αν τθν κρίνει βάςιμθ, λαμβάνει τα
κατάλλθλα μζτρα. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί πάντωσ να δεχκεί εν όλω ι εν μζρει τθν προδικαςτικι
προςφυγι και μετά τθν πάροδο τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, ζωσ τθν προτεραία τθσ ςυηιτθςθσ τθσ
αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ςτθν περίπτωςθ δε αυτι καταργείται αντιςτοίχωσ θ δίκθ επί τθσ εν
λόγω αίτθςθσ κατά το μζροσ για το οποίο ζγινε αποδεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι του αιτοφντοσ.
18.2.5 Διαδικαςία υποβολισ προςφυγϊν: Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ – ςυμμετζχων υποβάλλει τισ
προςφυγζσ θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν
περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του 4155/2013, ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι φόρμα
του Συςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου .pdf το οποίο φζρει
ψθφιακι υπογραφι. Το εν λόγω ζγγραφο ο οικονομικόσ φορζασ το υποβάλλει και ςε ζντυπθ μορφι
(πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Σε κάκε περίπτωςθ, θ
θμερομθνία άςκθςθσ τθσ προςφυγισ, ζνςταςθσ είναι θ θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ.
18.2.6 Σθμειϊνεται ότι από 1/1/2017 για τισ διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία τθσ
ςφμβαςθσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Βιβλίου IV (άρκρα 345-374) του
Ν.4412/2016.
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Άρκρο 19 : Κρίςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ.
1. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ με γνωμοδότθςθ τθσ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι που
αποφαςίηει ςχετικά, προτείνει:
α. Τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ ι
β. τθ ματαίωςθ του αποτελζςματοσ και επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ με ίδιουσ ι νζουσ
όρουσ.
2. Θ τελικι απόφαςθ λαμβάνεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι, όταν θ επιτροπι αξιολόγθςθσ
γνωμοδοτεί για:
α. τθ ματαίωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και απευκείασ ανάκεςθ τθσ
προμικειασ,
β. τθ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ με τθν υποβολι νζων προςφορϊν χωρίσ τροποποίθςθ των
όρων,
γ. τθν τελικι ματαίωςθ τθσ προμικειασ και επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ με νζουσ όρουσ.
3. Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςτον προμθκευτι ςφμφωνα με το κριτιριο
κατακφρωςθσ που ορίηει το άρκρο 2 τθσ διακιρυξθσ.
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ο

Άρκρο 20 : Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ
1. Στον προμθκευτι που ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ, που περιλαμβάνει
τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία :
α) το είδοσ.
β) τθν ποςότθτα
γ) τθν τιμι
δ) το διμο και το νομικό πρόςωπο για το οποίο προορίηεται το υλικό.
ε) τθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τυχόν αποδεκτζσ
τροποποιιςεισ των όρων αυτϊν.
ςτ) τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του
διαγωνιςμοφ.
η) τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
2. Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί και το ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ
που ζπεται ζχει μόνο αποδεικτικό χαρακτιρα.
3. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσ από θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ ςτο Διμο για τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου
με το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξία, χωρίσ το Φ.Ρ.Α. Εάν θ κατακφρωςθ γίνεται ςε
αλλοδαπό προμθκευτι, θ ανακοίνωςθ απευκφνεται ςτον εκπρόςωπο του ςτθν Ελλάδα, εάν
υπάρχει, ςε αντίκετθ περίπτωςθ αποςτζλλεται ςχετικό τθλεγράφθμα ι θλεκτρονικό
ταχυδρομείο ςτον αλλοδαπό προμθκευτι.
ο

Άρκρο 21 : Ολοκλιρωςθ ςφμβαςθσ – Διάρκεια Σφμβαςθσ.
1. Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ καταρτίηεται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου
Θιρασ το ςχετικό ςυμφωνθτικό που υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.
2. Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα
ςτοιχεία τθσ προμικειασ ι τουλάχιςτον τα εξισ:
α. τον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ,
β. τα ςυμβαλλόμενα μζρθ,
γ. τα προσ προμικεια υλικά και τθν ποςότθτα,
δ. τθν τιμι,
ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν,
ςτ. τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν,
η. τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ και ριτρεσ,
θ. τον τρόπο επίλυςθσ των τυχϊν διαφορϊν,
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κ. τισ ςχετικζσ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ,
ι. τθν παραλαβι των υλικϊν.
3. Το ςυμφωνθτικό καταρτίηεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τευχϊν που τθ
ςυνοδεφουν, που με τθν προςφορά του αποδζχεται ο ανάδοχοσ ι με βάςθ τθν ζγκριςθ για
τθν κατάρτιςι τθσ με τθν οποία ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ. Θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει
όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον Διμαρχο για
το Διμο Θιρασ ι τα νομίμωσ εξουςιοδοτθκζντα από αυτόν πρόςωπα και για κακζνα από
τα Νομικά του πρόςωπα από τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου.
4. Θ ςφμβαςθ κεωρείτε ότι εκτελζςτθκε όταν:
α. Ραραδόκθκε θ ποςότθτα ι μζροσ αυτισ με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ.5 του παρόντοσ
άρκρου τθσ διακιρυξθσ.
β. Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά.
γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν
τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.
δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο
ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από
τθ ςφμβαςθ.
5. Πςον αφορά τθν Ομάδα Α και τθν Ομάδα Β θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται μζχρι
εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων τουσ εκτόσ και εάν προκφψει τυχόν άνοδοσ των τιμϊν των
καυςίμων και αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ εξάντλθςθ των προχπολογιςκειςϊν
ενδεικτικϊν αξιϊν που αντιςτοιχοφν ςτισ ποςότθτεσ που παρατίκενται ςτουσ πίνακεσ των
ενδεικτικϊν προχπολογιςμϊν του Διμου Θιρασ και των Νομικϊν του Ρροςϊπων. Θ
διάρκεια τθσ δεν πρζπει να ξεπερνάει τθ διάρκεια του ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
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Άρκρο 22 : Ανωτζρα βία
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να
προςκομίςει ςτο Διμο Θιρασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
ο

Άρκρο 23 : Ρροςκόμιςθ δείγματοσ
Θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι δυνατό να ηθτιςει να δει δείγματα ςε τόπο και χρόνο
που κα κακοριςτεί από αυτιν εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ. Πποτε θ
επιτροπι το κρίνει ςκόπιμο, κα μπορεί να γίνει ανάλυςθ δείγματοσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ.
Θ μθ προςκόμιςθ δείγματοσ δεν είναι λόγοσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
ο

Άρκρο 24 : Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν
1. Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ωσ εξισ:
 Για τθν Ομάδα Γ: Ελαιολιπαντικά: όλεσ οι ποςότθτεσ παραμζνουν αμετάβλθτεσ
θ
και κα παραδοκοφν ςε δφο δόςεισ. Θ 1 δόςθ κα είναι εντόσ δζκα (10) εργάςιμων
θ
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και θ 2 δόςθ ανάλογα με τισ
προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ.
 Για τθν Ομάδα Α: Καφςιμα (Ρετρζλαιο κίνθςθσ, αμόλυβδθ βενηίνθ, βελτιωτικά
καυςίμων): Θ παράδοςθ του πετρελαίου DIESEL κίνθςθσ, τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ,
των βελτιωτικϊν καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν κα γίνεται τμθματικά και κατόπιν
ζγγραφθσ εντολισ του Γραφείου Κίνθςθσ για το Διμο Θιρασ και των αντίςτοιχων
Υπθρεςιϊν των Νομικϊν Ρροςϊπων, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τουσ
ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου προμθκευτι. Τα ζξοδα προετοιμαςίασ και
μεταφοράσ του πετρελαίου κίνθςθσ προσ τον τόπο παράδοςισ του για τθν
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εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των μθχανθμάτων ζργου του Διμου Θιρασ κα
επιβαρφνουν τον ανάδοχο προμθκευτι.
Για τθν Ομάδα Β: Ρετρζλαιο κζρμανςθσ: Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται
ςε χϊρο ι χϊρουσ που κα υποδεικνφει ο κάκε φορζασ (Νομικά πρόςωπα που
ζχουν αιτθκεί προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ) και αφοφ υπάρξει ςχετικι
υπθρεςιακι εντολι από αυτά. Οι παραγγελίεσ του πετρελαίου κζρμανςθσ κα
γίνονται τμθματικά. Ο προμθκευτισ κα ειδοποιείται μία (1) θμζρα πριν τθν
παράδοςθ για τθν θμζρα και τον τόπο παράδοςθσ του πετρελαίου κζρμανςθσ και
κα είναι υποχρεωμζνοσ να τισ εκτελεί μζχρι το μεςθμζρι τθσ επόμενθσ θμζρασ,
αφαιρουμζνων των αργιϊν, ςτον τόπο παράδοςθσ που ορίηεται από τθν
ειδοποίθςθ.
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2.

3.

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί ζγκαιρα αίτθμα παράταςθσ
ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο
προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί το Διμο Θιρασ και τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε
(5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
ο

Άρκρο 25 : Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ.
1. Σε περίπτωςθ που το υλικό παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου και μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται οι
ακόλουκεσ κυρϊςεισ:
α. Ρρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ
των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
β. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Θιρασ,
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ
που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο
δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα ο χρόνοσ παράδοςθσ.
2. Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του
προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
3. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

ο

Άρκρο 26 : Ραραλαβι υλικϊν.
Θ προςωρινι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν ενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι του κάκε
φορζα ξεχωριςτά που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα προμικεια καυςίμων παρουςία του αναδόχου
προμθκευτι. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ ι τθ μερικι
αυτισ ι τθν αντικατάςταςθ των καταςκευαςτικϊν ι λειτουργικϊν ανωμαλιϊν. Εάν ο ανάδοχοσ δεν
ςυμμορφωκεί προσ τισ προτάςεισ τθσ επιτροπισ παραλαβισ εντόσ τθσ προκεςμίασ που κακορίηει
αυτι, ο Διμοσ Θιρασ και τα νομικά του πρόςωπα δικαιοφνται να προβοφν ςτθν τακτοποίθςθ τοφτων
ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου προμθκευτι και κατά τον πλζον πρόςφορο για τισ
ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτϊν (του Διμου και των φορζων του) τρόπο. Θ οριςτικι παραλαβι
των προσ προμικεια ειδϊν ενεργείται βάςει των κείμενων διατάξεων με μακροςκοπικό ζλεγχο.
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Άρκρο 27 : Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ.
1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των
υλικϊν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνϊμθ τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Θ προκεςμία δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ,
ςε περίπτωςθ που θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και ο
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ ενϊ υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ. Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και υπόκειται τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
2. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ
με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και
αντικαταςτικθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τθσ
νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του
προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν
εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, με τθν οποία και επιβάλλεται
πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν
παρζλκει θ προκεςμία αυτι με τθν παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν
παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα ο Διμοσ Θιρασ και τα ΝΡΔΔ μποροφν να προβοφν
ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
3. Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που
απορρίφκθκαν πριν τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να
κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που
απορρίφκθκε.
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ο

Άρκρο 28 : Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου.
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ : α) Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να
υπογράψει το ςυμφωνθτικό εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ β) εφόςον
δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα υπό προμικεια είδθ ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον
χρόνο παράταςθσ που του εδόκθ ςφμφωνα με το άρκρο 24 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
ο

Άρκρο 29 : Τρόποσ πλθρωμισ και απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του αναδόχου.
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ
αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν (τιμολόγια). Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για
τθν πλθρωμι του αναδόχου είναι τα ακόλουκα:
Α. Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ.
Β. Αποδεικτικό ειςαγωγισ των ειδϊν ςτθν αποκικθ του Διμου (Ομάδα Γ: Ελαιολιπαντικά).
Γ. Δελτίο παραγγελίασ του Γραφείου Κίνθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Θιρασ
(Ομάδα Α)
Δ. Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «ΕΞΟΦΛΘΘΘΚΕ» ι
εξοφλθτικι απόδειξθ αν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν παραπάνω ζνδειξθ.
Ε. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
ο

Άρκρο 30 : Μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ
Το δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον:
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16.
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ο

Άρκρο 31 : Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ τθσ Διακιρυξθσ.
1. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ ςτο γραφείο προμθκειϊν του Διμου Θιρασ.
2. Θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί μια φορά ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, ςε
δφο (2) θμεριςιεσ και μία (1) εβδομαδιαία του Νομοφ Κυκλάδων, ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ κακϊσ και ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθν
21/12/2016. Σφμφωνα με το 46ο άρκρο του Ν. 3801/2009 και τθν αντίςτοιχθ 3θ παράγραφο
του 4ου άρκρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, τα κθρφκεια
και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και επαναλθπτικισ, κα καταβάλλονται ςε
κάκε περίπτωςθ από τον προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με
τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν.
3. Θ διακιρυξθ κα είναι αναρτθμζνθ και ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
4. Πλα τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ είναι αναρτθμζνα ςτο διαδικτυακό τόπο του Διμου Θιρασ
ςτθ διεφκυνςθ: www.thira.gov.gr .

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΘΘΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΩΗΟΣ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ

16PROC005623183 2016-12-22
Τθσ

επιχείρθςθσ

………………………………………………….,

ζδρα

…………................……………….

οδόσ

…………………., αρικμόσ …..…, τθλζφωνο ………………………….., fax ……………………………………… για τθν
προμικεια καυςίμων, βελτιωτικϊν καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Θιρασ
χρονικισ περιόδου ενόσ ζτουσ (2016-2017).

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ (ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ, ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

1

ΡΕΤΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΘΣΘΣ

ΛΙΤΑ

159.895,26

2

3

ΒΕΝΗΙΝΘ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΘ
ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ
AD-BLUE

ΛΙΤΑ

ΛΙΤΑ

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

ΤΙΜΘ ΣΕ
ΑΚΕΑΙΟΥΣ
ΑΙΘΜΟΥΣ ΜΕ
ΔΥΟ ΔΕΚΑΔΙΚΑ
ΨΘΦΙΑ

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ ΕΥΩ ΑΝΕΥ
Φ.Ρ.Α.

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

19.306,80

7.450,00

ΑΘΟΙΣΜΑ
(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

ΦΡΑ 24%
(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

ΘΘΑ /
/2017
Ο Ρροςφζρων

(Υπογραφι και Σφραγίδα)

Σελίδα 39 από 54

ΑΔΑ: ΩΕΤΗΩΡΝ-ΦΞΒ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ

16PROC005623183 2016-12-22
Τθσ

επιχείρθςθσ

………………………………………………….,

ζδρα

…………................……………….

οδόσ

…………………., αρικμόσ …..…, τθλζφωνο ………………………….., fax ……………………………………… για τθν
προμικεια καυςίμων, βελτιωτικϊν καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Θιρασ
χρονικισ περιόδου ενόσ ζτουσ (2016-2017).

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΥΣΙΜΑ (ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ)
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

1

ΡΕΤΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΛΙΤΑ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

45.722,00

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

ΤΙΜΘ ΣΕ ΑΚΕΑΙΟΥΣ
ΑΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΘΦΙΑ

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ ΕΥΩ ΑΝΕΥ
ΦΡΑ

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

ΑΘΟΙΣΜΑ
(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

ΦΡΑ 24%
(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

ΘΘΑ /
/2017
Ο Ρροςφζρων

(Υπογραφι και Σφραγίδα)
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ΡΟΣΦΟΑΣ
Τθσ

επιχείρθςθσ

………………………………………………….,

ζδρα

…………................……………….

οδόσ

…………………., αρικμόσ …..…, τθλζφωνο ………………………….., fax ……………………………………… για τθν
προμικεια καυςίμων, βελτιωτικϊν καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Θιρασ
χρονικισ περιόδου ενόσ ζτουσ (2016-2017).

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΑ (ΛΑΔΙΑ ΤΥΡΟΥ 10W40, 15W40, 20W50 ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΘΣ 2T)
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

1

ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
10W40 ΟΧΘΜΑΤΑ

ΛΙΤΑ

2

3

4

ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
15W40

ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
20W50

ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΘΣ
2Τ

ΛΙΤΑ

ΛΙΤΑ

ΛΙΤΑ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

378,94

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

ΤΙΜΘ ΣΕ ΑΚΕΑΙΟΥΣ
ΑΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΘΦΙΑ

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ ΕΥΩ ΑΝΕΥ
Φ.Ρ.Α.

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

2.460,00

1.020,00

120,00
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ΑΘΟΙΣΜΑ
(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

ΦΡΑ 24%
(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Ολογράφωσ και
Αρικμθτικϊσ)

ΘΘΑ /
/2017
Ο Ρροςφζρων

(Υπογραφι και Σφραγίδα)
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16PROC005623183 2016-12-22
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΘΘΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΦΘΑ ΘΘΑΣ, Τ.Κ. 84700
Ρλθροφορίεσ: Ευάγγελοσ Βαμβακοφςθσ
ΤΘΛ.2286360187
ΦΑΞ 2286360188
e-mail: prom@1353.syzefxis.gov.gr

ΘΘΑ, 20/12/2016
Α.ΡΩΤ: -14903-

ΜΕΛΕΤΘ
ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ &ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ (ΝΡΔΔ)
ΧΟΝΙΚΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (2016-2017)

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 306.609,70€
ΦΡΑ 24%: 73.586,32€
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ: 380.196,02€
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΘΘΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΦΘΑ ΘΘΑΣ, Τ.Κ. 84700
Ρλθροφορίεσ: Ευάγγελοσ Βαμβακοφςθσ
ΤΘΛ.2286360187
ΦΑΞ 2286360188
e-mail: prom@1353.syzefxis.gov.gr

ΘΘΑ, 20/12/2016
Α.ΡΩΤ: -14903-

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ (ΝΡΔΔ) ΧΟΝΙΚΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ (2016-2017)
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια καυςίμων, δθλαδι πετρελαίου κίνθςθσ, αμόλυβδθσ
βενηίνθσ, πετρελαίου κζρμανςθσ, βελτιωτικϊν καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των
υπθρεςιϊν του Διμου Θιρασ και των Νομικϊν του προςϊπων και ςυγκεκριμζνα:
1) ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ
2) ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΘΑΣ,
3) ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ & ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ
4) ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΘΤΙΚΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΙΝΘΣ,
5) ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ,
6) ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Συντάχκθκε με βάςθ τα αιτιματα που υπζβαλαν οι υπθρεςίεσ του Διμου (Γραφείο Κίνθςθσ) και τα
Νομικά του Ρρόςωπα. Θ παραπάνω προμικεια καυςίμων που αφορά χρονικι περίοδο ενόσ ζτουσ
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (2016-2017) κα πραγματοποιθκεί με ανοικτό διεκνι
θλεκτρονικό διαγωνιςμό.
Κριτιριο κατακφρωςθσ για τθν Ομάδα Α: Καφςιμα (πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ) είναι το
μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςε ακζραιεσ μονάδεσ με δφο δεκαδικά ψθφία, επί
τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται από το εκάςτοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο
δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν καυςίμων για το νομό Κυκλάδων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν
Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
(www.fuelprices.gr) και τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ μόνο βάςει
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για το βελτιωτικό καυςίμων (AD-BLUE), για τθν Ομάδα Β: Καφςιμα
(πετρζλαιο κζρμανςθσ) είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςε ακζραιεσ
μονάδεσ με δφο δεκαδικά ψθφία, επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται από το
εκάςτοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν καυςίμων για το νομό Κυκλάδων από
το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ,
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (www.fuelprices.gr) και για τθν Ομάδα Γ: Ελαιολιπαντικά (Λάδια
Τφπου 10W40, 15W40, 20W50 και Λάδι Ανάμειξθσ 2T) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτισ Τριακόςιεσ Ζξι Χιλιάδεσ Εξακόςια Εννζα
Ευρϊ και Εβδομιντα Λεπτά (306.609,70€) πλζον ΦΡΑ 24% Εβδομιντα Τρείσ Χιλιάδεσ Ρεντακόςια
Ογδόντα Ζξι Ευρϊ και Τριάντα Δφο Λεπτά (73.586,32€) δθλαδι ςυνολικά Τριακόςιεσ Ογδόντα
Χιλιάδεσ Ευρϊ και Εκατόν Ενενιντα Ζξι Ευρϊ και Δφο Λεπτά (380.196,02€), κα βαρφνει τουσ
προχπολογιςμοφσ ζτουσ 2016 του Διμου Θιρασ και των Νομικϊν του προςϊπων και τον
προχπολογιςμό ζτουσ 2017 αφοφ ςυμπεριλθφκοφν οι αντίςτοιχεσ προβλζψεισ.
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΘΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ

ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Θ ΑΝΑΡΛΘΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

ΗΩΘ ΦΥΤΟΥ
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16PROC005623183 2016-12-22
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΘΘΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΦΘΑ ΘΘΑΣ, Τ.Κ. 84700
Ρλθροφορίεσ: Ευάγγελοσ Βαμβακοφςθσ
ΤΘΛ.2286360187
ΦΑΞ 2286360188
e-mail: prom@1353.syzefxis.gov.gr

ΘΘΑ, 20/12/2016
Α.ΡΩΤ: -14903-

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ (ΝΡΔΔ) ΧΟΝΙΚΘΣ
ΡΕΙΟΔΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (2016-2017)

Α/Α

CPV

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

1

09134100-8

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

ΛΙΤΑ

159.895,26

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΩ (€)
1,2500

2

09132100-4

ΛΙΤΑ

19.306,80

1,5500

29.925,54 €

3

09210000-4

ΛΙΤΑ

7.450,00

1,7000

12.665,00 €

4

09135100-4

ΛΙΤΑ

50.272,00

0,9000

45.244,80 €

1

09210000-4

ΛΙΤΑ

378,94

5,6450

2.139,15 €

2

09210000-4

ΛΙΤΑ

2.460,00

4,8387

11.903,23 €

3

09210000-4

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΘ ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ
AD-BLUE
ΡΕΤΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
10W40 ΟΧΘΜΑΤΑ
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
15W40
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
20W50

ΛΙΤΑ

1.020,00

3,6290

3.701,61 €

7

09210000-4

ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΘΣ 2Τ

ΛΙΤΑ

120,00

9,6770

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)
199.869,08 €

1.161,29 €

ΑΘΟΙΣΜΑ

306.609,70 €

Φ.Ρ.Α. 24%

73.586,32 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

380.196,02 €

Ο ΡΑΑΡΑΝΩ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΑ
(ΝΡΔΔ) ΩΣ ΕΞΘΣ:
1)ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ:
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16PROC005623183
2016-12-22
ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV:09134100-8, 09132100-4, 09210000-4
NUTS:EL422
Κ.Α.: 10.6641.001, 15.6641.001, 20.6641.001, 30.6641.001, 35.6641.001, 70.01.6641.001
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
CPV
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΣΕ ΕΥΩ (€)

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

1

09134100-8

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

ΛΙΤΑ

153.574,80

1,2500

191.968,50 €

2

09132100-4

ΛΙΤΑ

19.306,80

1,5500

29.925,54 €

3

09210000-4

ΛΙΤΑ

7.450,00

1,7000

12.665,00 €

4

09210000-4

ΛΙΤΑ

378,94

5,6450

2.139,15 €

5

09210000-4

ΛΙΤΑ

2.460,00

4,8387

11.903,23 €

6

09210000-4

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΘ ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ
AD-BLUE
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
10W40 ΟΧΘΜΑΤΑ
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
15W40
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΑ
ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΥΡΟΥ
20W50

ΛΙΤΑ

1.020,00

3,6290

3.701,61 €

7

09210000-4

ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΘΣ 2Τ

ΛΙΤΑ

120,00

9,6770

1.161,29 €

ΑΘΟΙΣΜΑ

253.464,32 €

Φ.Ρ.Α. 24%

60.831,44 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

314.295,76 €

2)ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΘΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΡΔΔ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΘΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV: 09134100-8 NUTS:EL422
Κ.Α.: 70.6641
Α/Α

CPV

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

1.

09134100-8

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

ΛΙΤΟ

3.870

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΩ (€)
1,2500

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)
4.838,08 €

ΑΘΟΙΣΜΑ

4.838,08 €

Φ.Ρ.Α. 24%

1.161,14 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.999,21 €

3) ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ & ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΚΙΝΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΡΔΔ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV: 09135100-5, 09134100-8 NUTS:EL422
Κ.Α.: 15.6643, 15.6641
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
Α/Α
CPV
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΕΥΩ (€)
ΣΕ ΕΥΩ (€)
ΡΕΤΕΛΑΙΟ
1
09135100-5
ΛΙΤΟ
7.000
0,9000
6.300,00
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ
2
09134100-8
ΛΙΤΟ
2.450
1,2500
3.062,50
(DIESEL)
ΑΘΟΙΣΜΑ
9.362,50
Φ.Ρ.Α. 24%

2.247,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.609,50

4) ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΘΤΙΚΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΙΝΘΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΡΔΔ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΘΤΙΚΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΙΝΘΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV:09135100-5 NUTS:EL422
Κ.Α.: 15.6643
Α/Α

CPV

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΩ (€)

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
ΕΥΩ (€)

1.

09135100-5

ΡΕΤΕΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΛΙΤΟ

6.272

0,9000

5.644,80

ΑΘΟΙΣΜΑ

5.644,80

Φ.Ρ.Α. 24%

1.354,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.999,55

5) ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

Α/Α
1.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV:09135100-5 NUTS:EL422
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
CPV
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΕΥΩ (€)
ΣΕ ΕΥΩ (€)
ΡΕΤΕΛΑΙΟ
09135100-5
ΛΙΤΟ
22.000
0,9000
19.800,00
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΑΘΟΙΣΜΑ
19.800,00
Φ.Ρ.Α. 24%

4.752,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.552,00
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6) ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

Α/Α
1.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 2016-2017 CPV:09135100-5 NUTS:EL422
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ
CPV
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΕΥΩ (€)
ΣΕ ΕΥΩ (€)
ΡΕΤΕΛΑΙΟ
09135100-5
ΛΙΤΟ
15.000
0,9000
13.500,00
ΘΕΜΑΝΣΘΣ
ΑΘΟΙΣΜΑ
13.500,00
Φ.Ρ.Α. 24%

3.240,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16.740,00

Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτισ Τριακόςιεσ Ζξι Χιλιάδεσ Εξακόςια Εννζα Ευρϊ
και Εβδομιντα Λεπτά (306.609,70€) πλζον ΦΡΑ 24% Εβδομιντα Τρείσ Χιλιάδεσ Ρεντακόςια Ογδόντα
Ζξι Ευρϊ και Τριάντα Δφο Λεπτά (73.586,32€) δθλαδι ςυνολικά Τριακόςιεσ Ογδόντα Χιλιάδεσ Ευρϊ
και Εκατόν Ενενιντα Ζξι Ευρϊ και Δφο Λεπτά (380.196,02€), κα βαρφνει τουσ προχπολογιςμοφσ
ζτουσ 2016 του Διμου Θιρασ και των Νομικϊν του προςϊπων και τον προχπολογιςμό ζτουσ 2017
αφοφ ςυμπεριλθφκοφν οι αντίςτοιχεσ προβλζψεισ.
ΘΘΑ 20/12/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΘΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ

ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Θ ΑΝΑΡΛΘΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

ΗΩΘ ΦΥΤΟΥ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΘΘΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΦΘΑ ΘΘΑΣ, Τ.Κ. 84700
Ρλθροφορίεσ: Ευάγγελοσ Βαμβακοφςθσ
ΤΘΛ.2286360187
ΦΑΞ 2286360188
e-mail: prom@1353.syzefxis.gov.gr

ΘΘΑ, 20/12/2016
Α.ΡΩΤ: -14903-

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΘΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ (ΝΡΔΔ)
ΧΟΝΙΚΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (2015-2016)
Τα υπό προμικεια καφςιμα, τα οποία προορίηονται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν
του Διμου Θιρασ και των νομικϊν του προςϊπων για διάςτθμα ενόσ ζτουσ (2015-2016) από τθν
υπογραφι των αντίςτοιχων ςυμβάςεων, πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ και τισ μεκόδουσ
ελζγχου του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ οι οποίεσ
επικυρϊνονται από τισ αντίςτοιχεσ Κ.Υ.Α.
Θ νομοκεςία που κακορίηει τισ προδιαγραφζσ και τισ μεκόδουσ ελζγχου για τα καφςιμα διακρίνεται
κατά είδοσ καυςίμου και είναι θ ακόλουκθ:

1. ΓΙΑ ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ(95RON):
Θ υπό προμικεια βενηίνθ, αμόλυβδθ 95RON, κα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ που ορίηει το
Ελλθνικό κράτοσ και ιςχφουν ςφμφωνα με τθν ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καφςιμα
αυτοκινιτων, αμόλυβδθ βενηίνθ, απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν».
Ρροδιαγραφζσ:
Ραράμετροσ (1)

Μονάδα

Πρια (2)
Ελάχιςτο
Μζγιςτο
95,0

-

85,0

-

-

5

Ερευνθτικόσ αρικμόσ οκτανίου,RON (3)

Αρικμόσ οκτανίου κινθτιρα, MON (3)
mg/l
Ρεριεκτικότθτα ςε μόλυβδο
o

3

Ρυκνότθτα ςτουσ 15 C

kg/m

720

775

Ρεριεκτικότθτα ςε κείο

mg/kg

-

10

-

6
(από 01/01/2011
ζωσ 31/12/2013)
2

Ρεριεκτικότθτα ςε μαγγάνιο

mg/l
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Αντοχι ςτθν οξείδωςθ

Λεπτά

360

-

Ρεριεχόμενα κομιϊδθ

mg/100ml

-

5

Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ (3 ϊρεσ

Διαβάκμιςθ

Κλάςθ 1

o

ςτουσ 50 C)
Εμφάνιςθ από οπτικι παρατιρθςθ ςε
κερμοκραςία περιβάλλοντοσ

Κακαρι και διαυγισ

Ρεριεκτικότθτα υδρογονανκράκων ςε
Ολεφίνεσ και

% (v/v)

18

Αρωματικά

35

Ρεριεκτικότθτα ςε βενηόλιο

% (v/v)

-

1,00

Ρεριεκτικότθτα ςε οξυγόνο

% m/m

-

3.7

Οξυγονοφχεσ ουςίεσ

% (v/v)
-

3,0

-

10,0

- Ιςοπροπυλικι αλκοόλθ

-

12,0

- Ιςοβουτυλικι αλκοόλθ

-

15,0

- Τριτοταγισ βουτυλικι αλκοόλθ

-

15,0

Αικζρεσ με 5 ι περιςςότερα άτομα
άνκρακα ανά μόριο

-

22,0

Άλλεσ οξυγονοφχεσ ενϊςεισ

-

15,0

- Μεκανόλθ (πρζπει να προςτίκενται
ςτακεροποιθτζσ)
- Αικανόλθ (μπορεί να χρειάηεται θ
προςκικθ ςτακεροποιθτϊν)

Σθμείωςθ: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμιςμζνεσ αναφζρονται ςτθν οδθγία 98/70/ΕΚ
ςυμπεριλαμβανομζνων των τροποποιιςεων των οδθγιϊν 2003/17/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ.
(1) Μζκοδοι δοκιμϊν είναι εκείνεσ που κακορίηονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228. Τα πρότυπα
δοκιμϊν που αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228 αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
παροφςασ. Σε όςα εξ αυτϊν δεν αναφζρεται το ζτοσ εκδόςεωσ κεωρείται ότι ιςχφει θ τελευταία
ζκδοςι τουσ. Είναι δυνατόν να κεςπίηεται αναλυτικι μζκοδοσ θ οποία κακορίηεται ειδικά προσ
αντικατάςταςθ τθσ αντίςτοιχθσ μεκόδου του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228, εφόςον μπορεί να
αποδειχκεί ότι θ νζα μζκοδοσ παρζχει τουλάχιςτον τθν ίδια ακρίβεια και τουλάχιςτον το ίδιο
επίπεδο πιςτότθτασ με τθν αναλυτικι μζκοδο που αντικακιςτά.
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(2) Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτθν προδιαγραφι είναι «αλθκείσ τιμζσ». Κατά τον κακοριςμό των
οριακϊν τιμϊν τουσ εφαρμόςτθκαν οι όροι του ISO 4259 «Ρροϊόντα πετρελαίου – Κακοριςμόσ
και εφαρμογι δεδομζνων ακριβείασ ςχετικά με τισ μεκόδουσ δοκιμισ», ενϊ ςτον κακοριςμό
ελάχιςτθσ τιμισ ζχει λθφκεί υπόψθ μία ελάχιςτθ διαφορά 2Rά.νω του μθδενόσ (R =
αναπαραγωγιμότθτα). Τα αποτελζςματα των μεμονωμζνων μετριςεων ερμθνεφονται βάςει
των κριτθρίων που περιγράφονται ςτο ISO 4259.
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(3) Συντελεςτισ διόρκωςθσ 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτζλεςμα κατά τον υπολογιςμό
του RON, όπωσ και από το τελικό αποτζλεςμα κατά τον υπολογιςμό του ΜON, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 98/70/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε από τισ οδθγίεσ 2003/17/ΕΚ και
2009/30/ΕΚ
(4) Άλλεσ μονο-αλκοόλεσ και αικζρεσ με τελικό ςθμείο ηζςεωσ όχι υψθλότερο από εκείνο που
αναφζρεται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228.
Σε περίπτωςθ δειγματολθψίασ αυτι κα γίνει ςφμφωνα με τισ γενικζσ οδθγίεσ και μεκόδουσ που
αναφζρονται ςτθ 13/85 απόφαςθ του Α.Χ.Σ. ι ςτα πρότυπα ISO 3170 ι ISO 3171 και κα
αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τθν ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καφςιμα αυτοκινιτων, αμόλυβδθ
βενηίνθ, απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν».
Αυτι θ μζκοδοσ κα εφαρμοςτεί και για επίλυςθ πικανϊν διαφορϊν μεταξφ των ενδιαφερομζνων
μερϊν.
2. ΓΙΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ:
Θ παροφςα προδιαγραφι καλφπτει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί το
πετρζλαιο κίνθςθσ το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ κινθτιρων
ντίηελ «diesel».
Ντίηελ πετρζλαια εςωτερικισ καφςθσ που χρθςιμοποιοφνται για αυτοπροωκοφμενα οχιματα
ςφμφωνα με τα ΦΕΚ1149/Β/17-8-2005, ΦΕΚ1490/Β/9-10-2006, ΦΕΚ67/Β/28-01-2010, ΦΕΚ501/Β/292-2012 όπωσ αυτά ζχουν τυχόν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
Ρροδιαγραφζσ:
ΟΙΑ

ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ
ο

3

Ρυκνότθτα ςτουσ 15 C, kg/m
ο
Σθμείο ανάφλεξθσ C
ο
CFPP C
Νερό (ppm)
Αιωροφμενα ςωματίδια mg/kg
Ανκρακοφχο υπόλειμμα % κ.β. (ςε υπόλειμμα απόςταξθσ 10%)
Τζφρα % κ.β.
Στοιχεία αποςτάξεωσ % κ.ο.
ο
Απόςταγμα ςτουσ 250 C
ο
Απόςταγμα ςτουσ 350 C
ο
To 95% να ζχει αποςτάξει ςτουσ C
ο
Ιξϊδεσ ςτουσ 40 C, cst
Θείο mg/kg
ο
Λιπαντικότθτα, διάμετροσ φκοράσ ςφαιριδίου (wsd 1.4) stoyw 60 C ςε μm
Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ, κλάςθ
Αρικμόσ κετανίου
Δείκτθσ κετανίου
3
Αντοχι ςτθν οξείδωςθ gr/m
Ρολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ % κ.β.
Μεκυλεςτλερεσ λιπαρϊν οξζων % κ.ο. (βιοντιηελ)
Χρϊμα – οπτικι εκτίμθςθ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ

820
55

845
-5
200
24
0,30
0,01
65

85
360
4,5
10
460

2

1
51
46
25
8
7
φυςικό

Σε περίπτωςθ δειγματολθψίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ γενικζσ οδθγίεσ και μεκόδουσ που
αναφζρονται ςτθ 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ι ςτα πρότυπα ISO 3170 ι ISO 3171.
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3. ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ:
Θ παροφςα προδιαγραφι καλφπτει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί το
πετρζλαιο κζρμανςθσ το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςε καυςτιρεσ εγκαταςτάςεων
κζρμανςθσ ςχεδιαςμζνουσ να λειτουργοφν με αποςτάγματα πετρελαίου.
Ρετρζλαιο κζρμανςθσ ςφμφωνο με τα ΦΕΚ1273/Β/5-9-2003, ΦΕΚ1531/Β/16-10-2003,
ΦΕΚ1736/Β/30-08-2007, όπωσ αυτά ζχουν τυχόν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
Ρροδιαγραφζσ:
ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ
Δείκτθσ κετανίου
ο
3
Ρυκνότθτα ςτουσ 15 C, kg/m
ο
Σθμείο αναφλζξεωσ C
Ανκρακοφχο υπόλειμμα, % κ.β. (ςε υπόλειμμα 10%)
Τζφρα % κ.β.
Νερό και υπόςτθμα % κ.ο.
Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ (διάρκεια 3 ϊρεσ)
Θείο % κ.β.
ο
Ιξϊδεσ ςτουσ 40 Ccst
ο
Απόςταγμα ςτουσ 350 Cκ.ο.
ο
Σθμείο ροισ C
ο
CFPP C
Χρϊμα (οπτικι εκτίμθςθ)
Ζνταςθ χρϊματοσ ASTM D1500 No
Ιχνθκζτθσ: solvent yellow 124, mg/lt (euromarker)

ΟΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
40

ΜΕΓΙΣΤΟ

845
Να αναφζρεται

55
0,30
0,02
0,1
Κλάςθ 3
0,10
6
85
-9
-9
κόκκινο
3

5
6

Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροφν όλα
τα είδθ καυςίμων τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν από τισ υπθρεςίεσ του Διμου και τα νομικά του
πρόςωπα(ΝΡΔΔ).
Θ δειγματολθψία του πετρελαίου κζρμανςθσ γίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
13/85απόφαςθσ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ι των προτφπων EN ISO 3170
ι EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάηονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των ευαλλοίωτων ειδϊν,
όπωσ προβλζπεται ςτθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).
4.ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AD-BLUE ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΑ
Τα προςφερόμενα ελαιολιπαντικά κα πρζπει να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ που δίδεται μετά τθν
καταχϊρθςθ των προςφερόμενων λιπαντικϊν ςτον κατάλογο που τθρεί θ Διεφκυνςθ Ρετροχθμικϊν
του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. Τα προςφερόμενα ελαιολιπαντικά κα είναι πρωτογενι, κα είναι
απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, προςμίξεισ κλπ. και ςε καμία περίπτωςθ δεν γίνονται δεκτζσ
προςφορζσ με προϊόντα από αναγεννθμζνα ελαιολιπαντικά. Θα είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά
για τθν χριςθ για τθν οποία τα προορίηει o Διμοσ Θιρασ και κα καλφπτουν τισ προδιαγραφζσ που
κζτουν πρότυπα και επίςθμοι κρατικοί φορείσ ανάλογα με το προσ λίπανςθ όχθμα ι μθχάνθμα.
Συγκεκριμζνα , απαιτοφνται:
1. Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων τφπου SAE 20 W/50 Ρροδιαγραφζσ: ACEA E7/E5/E3/B3/B4,
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH (Σε ςυςκευαςία 1 λίτρου ι 4 λίτρων ι 20 λίτρων περίπου
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν υπθρεςία).
2. Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων τφπου SAE 15 W/40 Ρροδιαγραφζσ: ACEA E7/E5/E3/B3/B4,
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH (Σε ςυςκευαςία 1 λίτρου ι 4 λίτρων ι 20 λίτρων περίπου
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν υπθρεςία).
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3.

Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων τφπου SAE 10 W/40 Συνκετικό λιπαντικό βενηινοκινθτιρων.
ACEA 2007 A3/B4 API SL/CF. (Σε ςυςκευαςία 1 λίτρου ι 4 λίτρων ι 20 λίτρων περίπου
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν υπθρεςία).
4. Λιπαντικό ανάμιξθσ 2Τ Ορυκτζλαιο για δίχρονουσ κινθτιρεσ μικροφ κυβιςμοφ.
Ρροδιαγραφζσ: API TC, JASO FC (Σε ςυκευαςία περίπου 1 λίτρου) .
5. Διάλυμα " AD BLUE" Διάλυμα ςτερεάσ ουρίασ - υπερκακαροφ νεροφ 32.5% (AUS32 – " AD
BLUE") για χριςθ ςτο ςφςτθμα απαγωγισ καυςαερίων φορτθγϊν εφοδιαςμζνων με
ςφςτθμα καταλυτικισ επεξεργαςίασ καυςαερίων προσ μείωςθ των οξειδίων του αηϊτου
(NOx) και του διοξειδίου του άνκρακα. Ρροδιαγραφζσ : AUS 32 (ISO 22241, DIN 70070_ (κα
τοποκετείται από το πρατιριο καυςίμων κατά τον ανεφοδιαςμό του ςε καφςιμα για να
πετυχαίνεται θ ςωςτι αναλογία)
Οι τιμζσ των προςφορϊν κα δοκοφν υποχρεωτικά ςτισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ βάρουσ ι όγκου όπωσ
αναφζρονται ςτθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. Θ τυχόν διαφορά ποςότθτασ κα καλφπτεται με πρόςκεςθ
ι αφαίρεςθ μικρότερθσ ςυςκευαςίασ.
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ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΘΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ

ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Θ ΑΝΑΡΛΘΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
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