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ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε. Ε.

Αρ.Μελ. 84/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Παιονίας
έτους 2019, προϋπολογισμού 533.595,04 €, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
• Το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)».
• Το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Το Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• Το Νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα το 63ο άρθρο.
•

Το

Νόμο

4250/2014

(ΦΕΚ

74

Α΄/23-03-2014),

«Διοικητικές

Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π. Δ.
318/1992».
• Το Νόμο 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-2013), όπως ισχύει, «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13».
• Το Νόμο 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α΄/29-05-2013), όπως ισχύει, «Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
• Το Νόμο 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση
του

6ου

Κεφαλαίου

του

ν.

3588/07

(Πτωχευτικός

Κώδικας)

-

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
• Το Νόμο 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄/30-09-2010), «Δικαστική προστασία
κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας
με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»,
όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (27) της 1ης παραγράφου
του 377ου άρθρου και της 11ης παραγράφου του 379ου άρθρου του Ν.
4412/2016.
• Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
• Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,

«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Το Νόμο 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄/04-09-2009), όπως ισχύει, «Ρυθμίσεις
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης».
• Το Νόμο 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

•

Το

Νόμο

3548/2007

(ΦΕΚ

68

Α΄/20-03-2007),

όπως

ισχύει,

«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό
και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
• Το Νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006), όπως ισχύει, «Γενικό
Εμπορικό Μητρώο και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας».
• Το Νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000), «Κύρωση Κώδικα
Φ.Π.Α.».
• Το Νόμο 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• Το Π. Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄/22-11-2010), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, «Ανάληψη Υποχρέωσης από Διατάκτες», έως και την 31/12/2016.
• Το Π. Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες», από 01/01/2017.
•

Τη

με

αριθμό

Π1/2390/13-10-2013

(ΦΕΚ

2377

Β΄/21-10-2013)

Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η.
ΔΗ. Σ.)».
• Τη με αριθμό ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄/08-07-2013)
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου».
• Τη με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317 Β΄/23-04-2012)
Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
• Τη με αριθμό Π1/542/04-03-2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)».
• Το Νόμο 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’/25-09-2002) «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
• Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ. :
19REQ004377265.
• Την υπ΄αριθμ. 8/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων έτους
2019.



Την υπ΄αριθμ. 9/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

Κοινωφελούς Επιχείρησης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας υγρών
καυσίμων έτους 2019.


Την υπ΄αριθμ. 3/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α΄/βαθμιας

εκπαίδευσης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων
έτους 2019.


Την υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας

εκπαίδευσης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων
έτους 2019.
• Τη με αριθμό 16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
• Τις ανάγκες του Δήμου για την σχετική προμήθεια.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό

Δημόσιο

Διεθνή

μειοδοτικό

διαγωνισμό

για

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων κίνησης- θέρμανσης και Λιπαντικών
2019, προϋπολογισμού

την
έτους

533.595,04 € συμπεριλαμβανομένου και του

ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του Δήμου Παιονίας, του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, της
Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών Ά/θμιας &
΄Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας, με κριτήριο κατακύρωσης :
α) για τα καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης

επί της μέσης

τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και της
αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων όπως αυτή προσδιορίζεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κιλκίς, κατά την ημέρα παράδοσης. Το
ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το
5%.(Ν.4257/14 , άρθρο 63).
β) για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ

ΚΑΘΑΡΗ

ΛΙΤΡΑ

ΑΞΙΑ

09134100

84.465,928

94.179,51

22.603,082

116.782,592

09132100

47.399,252

58.869,87

14.128,768

72.998,638

09135100

305.213,486

259.126,25

62.190,30

321.316,55

18.142,95

4.354.31

22.497,26

α/α

ΕΙΔΟΣ

CPV

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αμόλυβδη
95
Πετρέλαιο

3

θέρμανσης

Ποσότητες
Λιπαντικά

4

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

όπως

αποτυπώνονται

09211000

στον

αντίστοιχο

πίνακα
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

533.595,04 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΡ.

ΑΤΗΕ

ΜΟΝΑΔΑ

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

1

Συντ 1

Λίτρο

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

33.245,948

0,849

28.225,81

28.225,81

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%

6.774,19

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35.000,00

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

α/α
1

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο

ΑΡ.

ΑΤΗΕ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

1

Συντ 1

Λίτρο

85.489,564

0,849

72.580,64

θέρμανσης
ΣΥΝΟΛΟ

72.580,64

Φ.Π.Α. 24%

17.419,35

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

90.000,00

Α ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

A/A
1

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο Θέρμανσης

ΑΤΗΕ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡ. ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Συντ 1

Λίτρο

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

90.238,987

0,849

76.612,90
76.612,90

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18.387,10

95.000,00

Β ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΡ.

ΑΤΗΕ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΕ ΕΥΡΩ

1

Πετρέλαιο Θέρμανσης

1

Συντ 1

Λίτρο

90.238,987

0,849

76.612,90

ΣΥΝΟΛΟ

76.612,90

Φ.Π.Α. 24%

18.387,10

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

95.000,00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
α/α
1

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο
θέρμανσης

ΑΡ.

ΑΤΗΕ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Λίτρο

1

Συντ
1

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΕ ΕΥΡΩ

6.000,00

0,849

5.094,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.094,00

Φ.Π.Α. 24%

1.222,56

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.316,56

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΑΡ.

ΑΤΗΕ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΣ
76.233,184

1

Πετρέλαιο κίνησης

1

Συντ 1

Λίτρο

2

Βενζίνη αμόλυβδη 95

2

Συντ 2

Λίτρο

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

37.399,252

1,115

85.000,00

1,242

46.449,87

ΣΥΝΟΛΟ

131.449,87

Φ.Π.Α. 24%

31.547,97

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

162.997,84

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ/ΚΙΛ
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΑΡ.

ΑΤΗΕ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΣΥΣΚ.

40 ΣΥΣΚ.

20 ΛΙΤΡΑ

(800ΛΙΤ.)

ΟΥ ΣΕ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

2,76

2.208,00

Ρευστό λιπαντικό ορυκτέλαιο
για πετρελαιοκίνητα οχήματα
1

SAE 20W-50

1

Συντ 1

Ρευστό λιπαντικό ορυκτέλαιο
κιν. εσωτ. καύσεως υψηλής
απόδοσης για πετρελαιοκίνητα
2

οχήματα SAE 15W-40
Ρευστό

2

Συντ 2

ΣΥΣΚ.

40 ΣΥΣΚ.

20 ΛΙΤΡΑ

(800ΛΙΤ.)

3,082

2.465,60

5,364

2.145,60

3,708

1.483,20

λιπαντικό

ημισυνθετικής τεχνολογίας για
βενζινοκίνητα
15W-50
3

ή

οχήματα
αντίστοιχο

SAE
για

πετρελαίου

3

Πυκνόρρευστο
(βαλβολίνη)

ΣΥΣΚ.
Συντ 3

100 ΣΥΣΚ.

4 ΛΙΤΡΑ

(400ΛΙΤ.)

ΣΥΣΚ.

20 ΣΥΣΚ.

20 ΛΙΤΡΑ

(400ΛΙΤ.)

λιπαντικό
κατάλληλο

για

διαφορικά με υποειδή, κωνικά
η σπειροειδή γρανάζια καθώς
και
4

για

τελικές

SAE 80W-90

μεταδόσεις
4

Συντ 4

Ρευστό λιπαντικό για χρήση σε
κυκλοφοριακά

υδραυλικά

συστήματα ή σε οχήματα με
υδροκινητικές
5

μεταδόσεις

ισχύος Κατάταξη ISO 68 ή 46

5

Συντ 5

Λιπαντικό προδιαλυμένο, 2Τ
6

6

Συντ 6

ΣΥΣΚ.

75 ΣΥΣΚ.

20 ΛΙΤΡΑ

(1500ΛΙΤ.)

ΣΥΣΚ.

10 ΣΥΣΚ.

20 ΛΙΤΡΑ

(200ΛΙΤ.)

2,244

3.366,00

2,850

570,00

3,565

1.426,00

3,516

1.195,44

4,470

89,40

3,50

700,00

4,00

160,00

4,50

180,00

4,50

180,00

6,50

104,00

11,38

56,90

Ρευστό λιπαντικό ορυκτέλαιο
υδραυλικών
7

συστημάτων

οχημάτων SAE 10W-30

Αντιψυκτικό

και

7

ΣΥΣΚ.

20 ΣΥΣΚ.

20 ΛΙΤΡΑ

(400ΛΙΤ.)

ΣΥΣΚ.

17 ΣΥΣΚ.

20 ΛΙΤΡΑ

(340ΛΙΤ.)

ΣΥΣΚ.

1 ΣΥΣΚ.

Συντ 9

20 ΛΙΤΡΑ

(20ΛΙΤ.)

Συντ

ΣΥΣΚ.

10 ΣΥΣΚ.

10

20 ΛΙΤΡΑ

(200ΛΙΤ.)

Συντ

ΣΥΣΚ.

2 ΣΥΣΚ.

11

20 ΛΙΤΡΑ

(40ΛΙΤ.)

Συντ

ΣΥΣΚ.

10 ΣΥΣΚ.

12

4 ΚΙΛΩΝ

(40ΚΙΛ.)

Συντ

ΣΥΣΚ.

10 ΣΥΣΚ.

13

4 ΚΙΛΩΝ

(40ΚΙΛ.)

Συντ 7

αντιθερμικό

υγρό για χρήση σε κυκλώματα
ψύξης
8

9

βενζινοκίνητων

και

πετρελαιοκίνητων οχημάτων

Υγρό φρένων DOT 4

8

9

Συντ 8

ATF
Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων
10

11

12

ταχυτήτων

Βαλβολίνη 75W-80

Γράσο λιθίου LS-3

10

11

12

13

Γράσο λιθίου LS-2

13

14

Γράσο γραφιτούχο

14

15

Αντιπαγωτικό Πετρελαίου

15

Συντ

ΣΥΣΚ.

14

4 ΚΙΛΩΝ

Συντ

ΣΥΣΚ.

15

1 ΛΙΤΡΟΥ

4 ΣΥΣΚ.
(16ΚΙΛ.)

5 ΣΥΣΚ.
(5ΛΙΤ.)

Διασπαστικό-Καθαριστικό
16

17

18

19

βιοντίζελ

16

Γράσο λιθίου Σπρέι

17

Αντιπαγωτικό παρμπρίζ

18

Αντιπαγωτικό για Αερόφρενα

19

ΣΠΡΕΥ (FAST) για επισκευή
20

21

ελαστικού

20

Αντισκωριακό σπρέι

21

Συντ

ΣΥΣΚ.

16

1 ΛΙΤΡΟΥ

Συντ

ΣΥΣΚ.

17

400ml

Συντ

ΣΥΣΚ.

18

4 ΛΙΤΡA

Συντ

ΣΥΣΚ.

19

1 ΛΙΤΡΟΥ

Συντ

ΣΥΣΚ.

20

300ml

Συντ

ΣΥΣΚ.

21

450ml

Συντ

ΣΥΣΚ.

21

10l

Συντ

ΣΥΣΚ.

23

1l

Συντ

ΣΥΣΚ.

24

4kg

5 ΣΥΣΚ.
(5ΛΙΤ.)

13,82

69,10

50 TEM.

4,88

244,00

9 TEM.

1,055

37,98

10 ΤΕΜ.

6,823

68,23

50 ΤΕΜ.

4,87

243,50

50ΤΕΜ.

4,00

200,00

30ΤΕΜ.

1,30

390,00

40ΤΕΜ.

6,00

240,00

20ΤΕΜ.

4,00

320,00

Ειδικό υγρό καθαρισμού για
καταλύτες
22

(πετρελαιοκινητήρες)

22

23

Ειδικό λάδι φρένων τύπου LIM

23

24

Γράσο LR-00

24

ΣΥΝΟΛΟ

18.142,95

Φ.Π.Α. 24%

4.354,31

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22.497,26

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΑΤΗΕ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΑΡ. ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

1

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95

1

Συντ 1

Λίτρο

10.000

1,242

12.420,00

2

Πετρέλαιο κίνησης

Συντ 1

1

Λίτρο

1.000

1,115

1.115,00

ΣΥΝΟΛΟ

13.535,00

Φ.Π.Α. 24%

3.248,40

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16.783,40

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

α/α

1

ΕΙΔΟΣ

ΑΤΗΕ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡ. ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Συντ 1

Λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

7.232,744

8.064,51

1,115

ΣΥΝΟΛΟ

8.064,51

Φ.Π.Α. 24%

1.935,48

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.000,00

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί συνολικά για καύσιμα
κίνησης,

θέρμανσης

&

λιπαντικά

στο

ποσό

των

533.595,04

€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για διάστημα έως το τέλος του έτους
31/12/2019 με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως την ανάδειξη του
επόμενου αναδόχου και θα χρηματοδοτηθεί από Έσοδα του Δήμου, του
Ν.Π.Δ.Δ.

αυτού,

της

Κοινωφελούς

Επιχείρησης

και

των

Σχολικών

Επιτροπών Ά/θμιας & ΄Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας και από
τους

κωδικούς

εξόδων:

10.6641.000,

15.6641.000,

20.6641.000,

35.6641.000, 30.6641, 10.6643.000, 15.6643, 15.6641, 60.6643, 64.00,
64.08,
Σε

(Προϋπολογισμός 2019) .

περίπτωση

προμήθειας

μικρότερων

ποσοτήτων

από

αυτές

που

αναφέρονται στη σύμβαση και για όλα τα είδη, ο προμηθευτής δεν θα έχει
καμία αξίωση κατά του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων καθ΄όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει την δυνατότητα υποβολής προσφοράς για
μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών του προϋπολογισμού
είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις
δημοτικές ενότητες όπως ορίζονται ανωτέρω.
Eπίσης

κάθε

διαγωνιζόμενος

έχει

την

δυνατότητα

υποβολής

προσφοράς για όλο το Δήμο Παιονίας ή χωριστά για το Δήμο, το
Νομικό Πρόσωπο, τη Κοινωφελή Επιχείρηση και τις Σχολικές
Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες ποσότητες των ειδών (καυσίμων & λιπαντικών) που
απεικονίζονται στους ανωτέρω πίνακες του προϋπολογισμού της
παρούσας διακήρυξης.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακός τόπος
Υποβολής Προσφοράς

Ημερομηνία
ανάρτησης της
Διακήρυξης στη
διαδικτυακή
πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία
έναρξης
Υποβολής
Προσφορών

Καταληκτική
ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών

12.2.2019

15.3.2019

19.3.2019
(15:00)

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο

χρόνος

υποβολής

της

προσφοράς

και

οποιαδήποτε

ηλεκτρονική

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες

και

διαδικασίες

λειτουργίας

του

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Εθνικού

Συστήματος

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο


Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).



Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρήθει ακόμη
και

στη

διαδικτυακή

πύλη

του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

http://www.promitheus.gov.gr.


Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.paionia.gov.gr.



Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη
διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (άρθρο 4
παρ.3 του Ν.3548/2007).

4. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,

συλλογικές

συμβάσεις

ή

διεθνείς

διατάξεις

περιβαλλοντικού,

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα
Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ)

λαμβάνουν

τα

κατάλληλα

μέτρα

για

να

διαφυλάξουν

την

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

5. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην
παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και
αναπόσπαστο μέρος.
Έγγραφο της σύμβασης είναι και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
[ΕΕΕΣ].
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την ιστοσελίδα του
Δήμου Παιονίας καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Παιονίας
(1ος όροφος, Μ. Αλεξάνδρου 75-77) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από
άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να
το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Όπως

προβλέπεται

στη

2η

παράγραφο

του

67ου

άρθρου του

Ν.

4412/2016, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από
τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των
προσφορών ήτοι μέχρι την 13.3.2019 (Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή
είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα).
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
από εγγεγραμμένους

υποβάλλονται

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από

εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε

το

ηλεκτρονικό

αρχείο

που

τα

συνοδεύει δεν

είναι

ψηφιακά

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

όταν,

για

οποιονδήποτε

λόγο,

πρόσθετες

πληροφορίες,

αν

και

ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
παράταση των προθεσμιών.

6. ΓΛΩΣΣΑ
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα
στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία.
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.
Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές
επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην
παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα από την αντίστοιχη
χώρα προέλευσης και θα φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας της
Χάγης

(APOSTILLE),

ώστε

να

πιστοποιείται

η

γνησιότητά

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε :
α) από αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία της χώρας προέλευσης,

τους.

Η

β) από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδος,
γ) από το αρμόδιο προξενείο,
δ) από δικηγόρο, κατά την έννοια του 454ου άρθρου του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και του 53ου άρθρου του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες
τις βαθμίδες της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην
Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία.

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
6.1. Εγγύηση συμμετοχής
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.,
ανέρχεται δηλαδή στο ποσό των 8.607,00 €.
Οι

οικονομικοί

φορείς

που

υποβάλουν

προσφορά

σε

συγκεκριμένη

ομάδα/υποομάδα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο
2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και απευθύνεται
αποκλειστικά στον Δήμο Παιονίας.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 8.5.
της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης
και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν
πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού

(στην

προκειμένη

περίπτωση

της

καταληκτικής

ημερομηνίας υποβολής προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.

6.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
και απευθύνεται στον φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
Οι

εγγυητικές

επιστολές

εκδίδονται

από

πιστωτικά

ιδρύματα

που

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού

ποσού.

Αν

συσταθεί

παρακαταθήκη

με

γραμμάτιο

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων
από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς
την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με της φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει

τις

εγγυητικές

επιστολές

προκειμένου

να

διαπιστώσει

την

εγκυρότητά τους.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα :
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί
Δημόσιων Συμβάσεων (ΣΔΣ : Ν.2513/1997, ΦΕΚ 139 Α’), στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και

5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη
συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το
γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο
πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά
είτε νομικά πρόσωπα.
Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις
οικονομικών

φορέων,

συμπεριλαμβανομένων

των

προσωρινών

συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση
συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

7.1

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται
σύμβασης

από

τη

συμμετοχή

(διαγωνισμό)

στην

προσφέρων

παρούσα

διαδικασία

οικονομικός

φορέας,

σύναψης
εφόσον

συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
7.1.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000
(Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού

συστήματος

για

τη

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις

περιπτώσεις

εταιρειών

περιορισμένης

ευθύνης

(Ε.Π.Ε.)

και

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου

αφορά κατ’

ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις

περιπτώσεις

ανωνύμων

εταιρειών

(Α.Ε.),

η

υποχρέωση

του

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
7.1.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική

ισχύ,

σύμφωνα

με

διατάξεις

της

χώρας

όπου

είναι

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων

κατά

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
7.1.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή

από

το

δικαστήριο

ή

έχει

υπαχθεί

σε

διαδικασία

πτωχευτικού

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία,

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις

νόμου. Η

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις

και

τα

μέτρα

για

τη

συνέχιση

της

επιχειρηματικής

του

λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του
άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης,

προηγούμενης

σύμβασης

με

αναθέτοντα

φορέα

ή

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων

επιλογής, έχει

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της
παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων

της

αναθέτουσας

αρχής,

να

αποκτήσει

εμπιστευτικές

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει
εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που
του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
(ι) εάν η Αναθέτουσα γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας,

οι

οποίες

προκύπτουν

αθροιστικά

από

τρεις

(3)

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο
οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση β΄ της παρ. 7.1.3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας.
7.1.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια

της

διαδικασίας

σύναψης

της

παρούσας

σύμβασης,

όταν

αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
7.1.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 7.1.1. και 7.1.3. μπορεί
να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
7.1.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας

ή μη των

επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
7.1.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του
αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού

χαρακτήρα,

λόγω

ύπαρξης

τεχνικού

ή

εμπορικού

απορρήτου, ή γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει
επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Εάν ένας
οικονομικός φορέας προχωρήσει στη ενέργεια αυτή, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα

της

συγκεκριμένης

πληροφορίας.

Η

Υπηρεσία

δεν

αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές

των

προσφορών.

Δεν

χαρακτηρίζονται

ως

εμπιστευτικές

πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται
να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.
Γενικά, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του 1ου άρθρου
του Π. Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α’).

8.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,
στην

Ελληνική

Γλώσσα,

σε

ηλεκτρονικό

φάκελο,

σύμφωνα

με

τα

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές
λεπτομέρειες

και

διαδικασίες

λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται

να

διαθέτουν

ψηφιακή

υπογραφή,

χορηγούμενη

από

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο

ηλεκτρονικό

σύστημα

www.promitheus.gov.gr)

(ΕΣΗΔΗΣακολουθώντας

Διαδικτυακή
την

εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της

κατωτέρω

πύλη
διαδικασία

Υπουργικής Απόφασης

αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες
και

διαδικασίες

λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Ο

χρόνος

υποβολής

της

προσφοράς

και

οποιαδήποτε

ηλεκτρονική

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του
ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής
αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα
της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά

σύμφωνα με τις

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους
προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του

συστήματος.

Στην

συνέχεια

το

σύστημα

παράγει

τα

σχετικά

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από
τον προσφέροντα.
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους
μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων
τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν

ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η
όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως
άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα

που

φέρουν

τη

Σφραγίδα

της

Χάγης

(Apostille).Δεν

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να
υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

8.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά»
8.3.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα Ι).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται με την παρακάτω διαδικασία :
(1) Η αναθέτουσα αρχή :
(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα
πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα :
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ
για την συγκεκριμένη διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει
εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι
αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που
έχουμε στους Η/Υ).
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ μαζί με τα υπόλοιπα
έγγραφα της διακήρυξης.
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας :
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., να
το

αποθηκεύσει

στον

Η/Υ

του

και

να

μεταβεί

στην

ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του
διαγωνισμού που «κατέβασε» από το Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα
κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς
και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό,
υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και
είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος
εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ
μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που

διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το ΕΕΕΣ
μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το
έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε
.pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
(3) Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη
χρήση του αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην
Ιστοσελίδα(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=
el).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Στο μέρος ΙΙΙ του ΕΕΕΣ «Λόγοι Αποκλεισμού», στο επιμέρους πεδίο του «Δ.
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού», ο οικονομικός φορέας καλείται να
δηλώσει υπεύθυνα τα ακόλουθα :
1. Εφόσον είναι υποψήφιος ανάδοχος για την προμήθεια πετρελαίου
DIESEL κίνησης ή/και αμόλυβδης βενζίνης, ότι είναι κάτοχος είτε άδειας
εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’,
σύμφωνα με το 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, ή άδειας λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της 3ης
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η
παράγραφο του ίδιου άρθρου.
2. Εφόσον είναι υποψήφιος ανάδοχος για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης, ότι είναι κάτοχος είτε άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου
άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η παράγραφο του ίδιου
άρθρου, ή άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης,
σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του ίδιου άρθρου ή
άδειας

εμπορίας

αργού

πετρελαίου

και

πετρελαιοειδών

κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002.
8.3.2. Τεχνική Προσφορά

προϊόντων

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη
περίπτωση,

τα

ηλεκτρονικά

αρχεία

.pdf

αυτών

εκλαμβάνονται

ως

υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του 1ου
άρθρου του Ν. 4250/2014, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με
βάση τις εν λόγω διατάξεις.

8.4. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον

(υπο)φάκελο*

με

την

ένδειξη

«Οικονομική

Προσφορά»

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η

Οικονομική

Προσφορά

υποβάλλεται

ηλεκτρονικά

επί

ποινή

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
8.4.1. Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
Α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου ή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και
Β) για τα λιπαντικά θα αναφέρεται η χαμηλότερη τιμή.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος οι
συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία
(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς
που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό
προμήθεια είδος.
Παράδειγμα : Τιμή αναφοράς Πετρελαίου θέρμανσης = 0,849
Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως
ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 10% για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Στην

ειδική

ηλεκτρονική

φόρμα

της

οικονομικής

προσφοράς

του

συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,849 – (0,849 Χ 0,10)
= 0,7641.
Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιμές (για τα καύσιμα) ή
με

οιονδήποτε

άλλο

τρόπο

πέραν

αυτού

που

περιγράφεται

στην

προηγούμενη παράγραφο , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν
δίδεται ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα
του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
με απόφαση της Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο
των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου ή λιπαντικών. Γι' αυτό οι
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος για ολόκληρη την
ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
8.4.2. Προσφερόμενη τιμή
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι
τυχόν κρατήσεις. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον
διαγωνιζόμενο

μέχρι

και

την

οριστική

παραλαβή

της

προμήθειας.

Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο Φ. Π. Α. επί τοις εκατό
(%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,
βαρύνει το Δήμο.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
Δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της
υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.

8.5. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι
(120)

ημέρες

από

την

επόμενη

της

διενέργειας

του

διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (1η παράγραφος
του 97ου άρθρου του Ν. 4412/2016).
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα

της

διαδικασίας

ανάθεσης

ματαιώνονται,

εκτός

αν

η

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν

τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς (4η
παράγραφος του 97ου άρθρου του Ν. 4412/2016).

8.6. Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καλεί τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή
να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα
σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης.

Οποιαδήποτε

διευκρίνιση

ή

συμπλήρωση,

η

οποία

υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (1η παράγραφος του
102ου άρθρου του Ν. 4412/2016).
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή
μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης
της δημόσιας σύμβασης (3η παράγραφος του 102ου άρθρου του Ν.
4412/2016).
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του 102ου άρθρου του Ν.
4412/2016, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται
αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών
και εγγράφων της προσφοράς (5η παράγραφος του 102ου άρθρου του Ν.
4412/2016).

8.7. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το
περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται

συμπλήρωση

ή

διόρθωση,

δεν

έχουν

αποκατασταθεί

κατά

την

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές.
ζ) Η οποία είναι υπό αίρεση.
η) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
θ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται
από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

9. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
9.1.1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις

(4)

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών

26.3.2019

πιστοποιημένων

στο

και

ώρα

σύστημα

10.00

οργάνων

π.μ.,
της

μέσω

των

αρμόδιων

Αναθέτουσας

Αρχής,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς

των

οποίων

οι

προσφορές

κρίθηκαν

αποδεκτές

μετά

την

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως

μετά

την

ηλεκτρονική

αποσφράγιση

των

(υπο)φακέλων

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο

διαγωνισμό

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο

προσφορών

που

αποσφράγιση

αποσφραγίσθηκαν.

των

(υπο)φακέλων

Ομοίως,

μετά

«Οικονομική

την

των

ηλεκτρονική

Προσφορά»,

οι

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν

προκειμένου

να

λάβουν

γνώση

των

τιμών

που

προσφέρθηκαν.
9.1.2. Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων.
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και
τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της
τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της
σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών

που

δεν

γίνονται

αποδεκτές

και

την

αποδοχή

ή/και

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης
των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια
μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών
στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που

προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.
της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα
την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το
αντικείμενο

της

σύμβασης,

η

αναθέτουσα

αρχή

απαιτεί

από

τους

οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές.
(Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς
ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμων ή την ίδια τιμή για τα
λιπαντικά και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης).
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα
με την παράγραφο 9.5. της παρούσας.

9.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης –
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014 των
δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά
στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
υποβάλλει μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη. Με την παραλαβή των ως άνω
δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις
και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και
5 του 80ου άρθρου και στο Παράρτημα ΧΙΙ (Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ) του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στο 73ο και στο 74ο άρθρο, και της
πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το 75ο άρθρο του ίδιου
νόμου.
H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός
φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
73ο άρθρο του Ν. 4412/2016, όπως περιγράφονται στο 8 άρθρο της
παρούσας :
α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ :
(1)

Απόσπασμα

ποινικού

μητρώου

έκδοσης

του

τελευταίου

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από
το

οποίο

να προκύπτει ότι δεν έχουν εις

βάρος τους

τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της 1ης
παραγράφου του 73ου άρθρου του Ν. 4412/2016, ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης,

της

εκβίασης,

της

πλαστογραφίας,

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

της

ψευδορκίας,

της

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν
τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2)

Πιστοποιητικό

αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως
άνω σχετικής ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
(5)

Πιστοποιητικό

από

τη

Διεύθυνση

Προγραμματισμού

και

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί (εφόσον
έχουν εκδοθεί) σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Εφόσον δεν εκδίδεται αντίστοιχο
Πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από Ένορκη Δήλωση του
Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου.
(6) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 7.1.3 υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της

χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
Σημειώνεται ότι για όποιο από τα δικαιολογητικά ο υποψήφιος δε δύναται
να τα προσκομίσει στο καθορισμένο χρονικό διάστημα οφείλει να τα
δηλώσει στο ΤΕΥΔ. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν
υποχρεωτικά από τον ανάδοχο πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης
από την Οικονομική Επιτροπή.
β. ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Τα
απαιτούμενα

κατά

τα

ανωτέρω

δικαιολογητικά

θα

αφορούν

τους

διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε. Π. Ε., Ο. Ε. και Ε. Ε. και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις
Α.Ε.
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά πρέπει να προσκομίσουν
πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης για τα μέλη τους (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
το απασχολούμενο προσωπικό (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.,Α.Ε.).
γ. ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ειδικά ότι :
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου

ή

αρμόδιου

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ :
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες
πολίτες, τα οποία θα αφορούν στον
Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε.

ΟΙ

ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ

ΚΟΙΝΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που
συμμετέχει στην Ένωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο
να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα

τα

απαιτούμενα

πρωτότυπα

ή

αντίγραφα

των

παραπάνω

δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
του 73ου και 74ου άρθρου του Ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του 104ου άρθρου, η

κατακύρωση

γίνεται

χαμηλότερη

τιμή,

στον

χωρίς

προσφέροντα
να

που

λαμβάνεται

υπέβαλε

υπόψη

η

την

αμέσως

προσφορά

του

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με
τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
(δηλαδή της Οικονομικής Επιτροπής) για τη λήψη απόφασης είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 105ου άρθρου του Ν.
4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή (μέσω του Τμήματος Προμηθειών) κοινοποιεί αμέσως
την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ., επί αποδείξει.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

9.3. Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της
σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών
επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον

αυτός

υποβάλει

επικαιροποιημένα

τα

δικαιολογητικά

που

ζητούνται.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή
του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό

μέσα

στην

τεθείσα

προθεσμία,

κηρύσσεται

έκπτωτος,

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά.

9.4. Διάρκεια ισχύος σύμβασης
Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα
έχει

χρονική

διάρκεια

ενός

έτους

είτε

μέχρι

προϋπολογισμού της με δυνατότητα παράτασης της

εξαντλήσεως
έως

την

του

υπογραφή

νέων συμβάσεων. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ανάλογα με
τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες,
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της
μελέτης του διαγωνισμού.

9.5.

Προδικαστικές

Προσφυγές

-

Προσωρινή

Δικαστική

Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας

ειδικώς

τις

νομικές

και

πραγματικές

αιτιάσεις

που

δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση
της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού
φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης
της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η

προδικαστική

προσφυγή

κατατίθεται

ηλεκτρονικά

μέσω

της

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή»

και

επισυνάπτοντας

το

σχετικό

έγγραφο

σε

μορφή

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά
οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή

μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί

την

προσβαλλόμενη

πράξη

ή

προβαίνει

στην

οφειλόμενη

ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή
της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του
ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του
ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365
του ν. 4412/2016.
Η

ΑΕΠΠ

αποφαίνεται

αιτιολογημένα

επί

της

βασιμότητας

των

προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και
των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για
την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
αίτησης

ακύρωσης του

της αίτησης αναστολής και της

άρθρου 372 του ν. 4412/2016

κατά των

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η

αίτηση

αναστολής

κατατίθεται

στο

αρμόδιο

δικαστήριο

μέσα

σε

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της
προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4
του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν
με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

9.6. Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους
όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας
Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη

10. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜBΑΣΗΣ
10.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.2.
στοιχεία της παρούσας και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016
και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση
της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων
και του εκπροθέσμου.

10.2. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.
4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο
Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί της
υποχρεώσεις της τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
Τροποποίηση

των

όρων

της

σύμβασης

κατά

τη

διάρκειά

ο

ο

συντρέχουν

οι

της

πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 132 και 201 άρθρο
του Ν. 4412/2016.
Η

σύμβαση

θεωρείται

ότι

εκτελέστηκε

όταν

εξής

ο

προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 202 άρθρο του Ν.4412/2016 :
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο,
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

10.3. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.
4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την
Οδηγία

2014/24/ΕΕ,

η

οποία

έχει

αναγνωριστεί

με

απόφαση

του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258
της ΣΛΕΕ.

10.4. Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με
τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων το υλικό θα παραδίδεται άμεσα μετά από
Δήμου, και θα παραδίδεται παρουσία εμπείρου/ων
οποίος θα εξουσιοδοτηθεί- οριστεί

γραπτή εντολή του

υπαλλήλου του Δήμου,

ειδικά για τον λόγο αυτό να παρίσταται

υποχρεωτικά κατά την παράδοση των καυσίμων. Επίσης θα ελέγχει εκτός από
την ποσότητα, και την τιμή την ημέρα παράδοσης, Για τον λόγο αυτό στην
απόφαση ορισμού θα προσδιορίζονται οι ημέρες και ώρες παράδοσης όπου θα
εκτελείται η προμήθεια καυσίμων.
Επίσης θα οριστεί δεύτερος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ο οποίος θα έχει
αυξημένες ευθύνες ελέγχου των αυτοκινήτων και θα του δίνεται το δικαίωμα
να ελέγχει δειγματοληπτικά την κίνηση των οχημάτων σε ημέρες και ώρες
εκτός παράδοσης σε συνδυασμό με τα στοιχεία κίνησης τους (ταχογράφοι,
και δελτία κίνησης).
Ο Δήμος Παιονίας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού δεν υποχρεούνται να
απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων και λιπαντικών που αναγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από
τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Παιονίας
και τα Νομικά του Πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.

10.4. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100 % της
αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα
Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο
τα εξής δικαιολογητικά :
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή
ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το 219ο άρθρο.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την
ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ)

Πιστοποιητικά

Φορολογικής

και

Ασφαλιστικής

Ενημερότητας

(5η

παράγραφος του 200ου άρθρου του Ν. 4412/2016).
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης (6η παράγραφος του 200ου
άρθρου του Ν. 4412/2016).
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο
εισοδήματος. Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση
ύψους

0,06

%,

υπέρ

της

Ενιαίας

Ανεξάρτητης

Αρχής

Δημοσίων

Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ. Π. Α., της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της
κράτησης 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3 %, πλέον εισφοράς
20 % υπέρ Ο. Γ. Α.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο.

10.5. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.
4412/2016

αποκλεισμός

του

αναδόχου από

τη

συμμετοχή

του

σε

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για
φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου

οργάνου,

ύστερα

από

γνωμοδότηση

του

αρμοδίου

οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

10.6. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 10.5 (Κήρυξη οικονομικού
φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 10.4. (Χρόνος – Τρόπος παράδοσης), 10.7.

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής

απόφασης.

Επί

της

προσφυγής,

αποφασίζει

το

αρμόδιο

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.

10.7. Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα
από

γνωμοδότηση

του

αρμόδιου

οργάνου,

μπορεί

να

εγκρίνεται

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία
και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, η
οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που
δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό
αρμόδια δικαστήρια.

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συμβαλλόμενα

μέρη

θα

καταβάλλουν

κάθε

προσπάθεια

για

φιλική

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα
ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως
δαπανών, φόρων, τελών κλπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να
εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.
3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
του Δήμου.
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική
αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση
δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη
αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος
(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην
περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το
δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς
όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα
αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ

