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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ

1.1

ηνηρεέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο

Δπσλπµέα

∆ΖΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ

Σαρπδξνµηθά δηεχζπλζε

ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟ

Πφιε

ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ

Σαρπδξνµηθφο Κσδηθφο

630 77

Υψξα

ΔΛΛΑ∆Α

Κσδηθφο ΝUTS

GR 127

ΣειΫθσλν

2374-350132

Φαμ

2374-350158

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνµεέν

Οtakas1@otenet.gr

Αξµφδηνο γηα πιεξνθνξέεο

ΔιηζΪβεη ΥαηδεαγγΫινπ-Οιπκπέα θΫληνπ

Γεληθά ∆ηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν (URL)

www.promitheus.gov.gr

∆ηεχζπλζε ηνπ πξνθέι αγνξαζηά ζην δηαδέθηπν (URL)

www.kassandra.gr

Δέδνο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη Oξγαληζµφο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (ΟΣΑ) ζπγθεθξηµΫλα ν ∆άµνο ΚαζζΪλδξαο
θαη αλάθεη ζηελ Γεληθά ΚπβΫξλεζε (ΤπνηνµΫαο ΟΣΑ)
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη ΓεληθΫο ∆εµφζηεο Τπεξεζέεο
ηνηρεέα Δπηθνηλσλέαο
α) Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχµβαζεο εέλαη δηαζΫζηµα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊµεζε & δσξεΪλ ειεθηξνληθά
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : µΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ..Ζ.∆Ζ..
β)
Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr
γ)
ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηµεο απφ ηελ πξναλαθεξζεέζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr
θαη απφ ηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ ∆άµνπ www.kassandra.gr

1.2

ηνηρεέα ∆ηαδηθαζέαο-Υξεµαηνδφηεζε

Δέδνο δηαδηθαζέαο
1. Ο δηαγσληζµφο ζα δηεμαρζεέ µε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, µε
θξηηάξην αλΪζεζεο ηεο ζχµβαζεο ηελ πιΫνλ ζπµθΫξνπζα απφ νηθνλνµηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, µφλν
βΪζε ηεο ηηµάο ζχµθσλα µε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016:
α) µε ην ζχζηεµα πνζνζηνχ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%), επέ ηεο λφµηµα δηαµνξθνχµελεο ΜΫζεο
Σηµάο ιηαληθάο πψιεζεο ηνπ εέδνπο, θαηΪ ηελ εµΫξα παξΪδνζεο, φπσο δηαµνξθψλεηαη απφ ην
Παξαηεξεηάξην Σηµψλ πγξψλ θαπζέµσλ ηνπ ΤΠΑΝ γηα ηα πγξΪ θαχζηµα ηνπ πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο θαη
ηεο ακφιπβδεο βελδέλεο
β) µε ην ζχζηεµα πνζνζηνχ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%), επέ ηεο λφµηµα δηαµνξθνχµελεο ΜΫζεο
Σηµάο Υνλδξηθάο πψιεζεο ηνπ εέδνπο, θαηΪ ηελ εµΫξα παξΪδνζεο, φπσο δηαµνξθψλεηαη απφ ην
Παξαηεξεηάξην Σηµψλ πγξψλ θαπζέµσλ ηνπ ΤΠΑΝ γηα ηα πγξΪ θαχζηµα ηνπ πεηξειαένπ θέλεζεο θαη
2

17PROC001945568 2017-09-14
γ) µε ην ζχζηεµα ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪο µε θξηηάξην
θαηαθχξσζεο κφλν βΪζε ηηκάο (ραµειφηεξε ηηµά)ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηεο µειΫηεο ηεο ππεξεζέαο,
ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο πεξέ πξνµεζεηψλ γηα ηα ιηπαληηθΪ δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
Ο δηαγσληζµφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ µε ρξάζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ Δζληθνχ πζηάµαηνο Ζιεθηξνληθψλ
∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ.) µΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
ζπζηάκαηνο, χζηεξα απφ θαλνληθά πξνζεζµέα ηξηΪληα πΫληε απφ ηελ απνζηνιά ηεο δηαθάξπμεο ζηελ Δπέζεµε
Δθεκεξέδα ηεο ΔΔ πξνο δεκνζέεπζε.
Υξεµαηνδφηεζε ηεο ζχµβαζεο
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο πξνµάζεηαο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 985.388,716 €
ζπµπεξηιαµβαλνµΫλνπ ΦΠΑ 24%(πξνυπνινγηζµφο ρσξέο ΦΠΑ:794.668,319€πλέονΦΠΑ:190.720,397€).
ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο εέλαη: ν ∆άµνο ΚαζζΪλδξαο θαη ηα ΝνµηθΪ ηνπ
Πξφζσπα
(ΚΔΓΖΚ, ΑΟΓΚ,ΟΠΑΝ
& ΥΟΛΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ-ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ).
Ζ δαπΪλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχµβαζε βαξχλεη ηνπο αληέζηνηρνπο Κ.Α. ηου κάθε θορέα ηνπ
πξνυπνινγηζµνχ ηνπο γηα ηα νηθνλνµηθΪ Ϋηε 2017-2018-2019.
1.3

πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνµηθνχ αληηθεηµΫλνπ ηεο ζχµβαζεο

Αληηθεέκελν αλΪζεζεο εέλαη ε πξνµάζεηα θαπζέµσλ θαη ιηπαληηθψλ, δειαδά πεηξΫιαην θέλεζεο (diesel),
αµφιπβδε βελδέλε θαη ιηπαληηθΪ γηα ηα νράµαηα, µκεραλάκαηα Ϋξγσλ θαη γεληθΪ κεραλψλ, θαη πεηξΫιαην
ζΫξµαλζεο γηα ηηο αλΪγθεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο θαη ησλ λνµηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ γηα ηα Ϋηε 2017-2019 γηα ηηο αλΪγθεο ησλ παξαθΪησ θνξΫσλ :
1. Γηα ηνλ ∆άµν ΚαζζΪλδξαο
Σσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο καθαρού ποζού 565.990,90 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποζού
135.837,816 και ηελικού ποζού 701.828,716 €

α )Πξνµάζεηα πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο : 129.050,00 lt (cpv:

09135100-5)

θαη πξνυπνινγηζµνχ 136.018,70 €.
β )Πξνµάζεηα βελδέλεο ακφιπβδεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο 53.550,00 lt (cpv: 09132100-4) θαη
πξνυπνινγηζµνχ 83.002,50 €.
γ ) Πξνµάζεηα πεηξειαένπ θέλεζεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο 295.100,00 lt ( cpv: 09134100-8) θαη
πξνυπνινγηζµνχ 383.488,35 €.
δ )Πξνµάζεηα ιηπαληηθψλ (cpv:24951000-5, cpv:24961000-8, cpv:09211600-7, cpv:09211650-2)
εθηηκψκελεο πνζφηεηαο 18.060lt & Kgr θαη ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ιηπαληηθψλ 99.319,16 €).
2. Γηα Σν Ν.Π.Η.Γ κε ηελ επσλπκέα «ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΑΝΓΡΑ» και διακριηικό
ηίηλο «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» καθαρού ποζού 104.838,71 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποζού 25.161,29 € και ηελικού ποζού
130.000,00 €

α )Πξνµάζεηα πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο : 49.173,88 lt (cpv:
πξνυπνινγηζµνχ 50.000,00 €.

09135100-5) θαη

β ) Πξνµάζεηα βελδέλεο ακφιπβδεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο 5.136,63 lt (cpv: 09132100-4) θαη
πξνυπνινγηζµνχ 10.000,00 €.
γ ) Πξνµάζεηα πεηξειαένπ θέλεζεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο 44.450,09 lt ( cpv: 09134100-8) θαη
πξνυπνινγηζµνχ 70.000,00 €.
3. Σνπ Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκέα « Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο» καθαρού ποζού 4.838,71 €
πλέον Φ.Π.Α 24% ποζού 1.161,29 € και ηελικού ποζού 6.000,00 €

α ) Πξνµάζεηα βελδέλεο ακφιπβδεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο 4.015,53 lt (cpv: 09132100-4) θαη
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πξνυπνινγηζµνχ 6.000,00 €.

4. Σνπ Ν.Π. κε ηελ επσλπκέα «ρνιηθάο Δπηηξνπάο Α/ζκηαο Δθπαέδεπζεο Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο

καθαρού

ποζού 68.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποζού 16.320,00 € και ηελικού ποζού 84.320,00 €

Γηα ηελ Α΄ζµηα ρνιηθά Δπηηξνπά ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο πξνµάζεηα πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο ( cpv :
09135100-5) εθηηκψκελεο πνζφηεηαο : 80.000,00lt θαη πξνυπνινγηζµνχ : 84.320,00,€.

5. Σνπ Ν.Π. κε ηελ επσλπκέα ρνιηθάο Δπηηξνπάο Β/ζκηαο Δθπαέδεπζεο Γάκνπ ΚΑΑΝΓΡΑ

καθαρού

ποζού 51.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποζού 12.240,00 € και ηελικού ποζού 63.240,00 €.

Γηα ηελ Β΄ζµηα ρνιηθά Δπηηξνπά ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο πξνµάζεηα πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο ( cpv :
09135100-5) εθηηκψκελεο πνζφηεηαο :60.000,00lt θαη πξνυπνινγηζµνχ :63.240,00 €.
Ζ παξνχζα ζχµβαζε ππνδηαηξεέηαη ζε 4 Σκάκαηα θαη 5 Φνξεέο Πξνµεζεηψλ ( πεηξΫιαην ζΫξµαλζεο, βελδέλε
αµφιπβδε, πεηξΫιαην θέλεζεο θαη ιηπαληηθΪ ). Οη ζπµβΪζεηο πνπ ζα ππνγξΪθνπλ µε ηνλ αλΪδνρν ά ηνπο
αλαδφρνπο ζα εέλαη :
• Μεηαμχ ηνπ ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ην πεηξΫιαην ζΫξµαλζεο, πεηξΫιαην θέλεζεο θαη
βελδέλε ακφιπβδε ηεο ΟµΪδαο Α πνπ αθνξΪ ηνλ ∆άµν ΚαζζΪλδξαο (Α1+Β1+Γ1).
• Μεηαμχ ηνπ ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηα ιηπαληηθΪ νρεκΪησλ-κεραλεκΪησλ Ϋξγνπ
ηεο ΟµΪδαο Β πνπ αθνξΪ ηνλ ∆άµν ΚαζζΪλδξαο (Γ).
•

Μεηαμχ ηνπ Ν.Π Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο (ΚΔΓΖΚ) θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ην πεηξΫιαην
ζΫξµαλζεο, πεηξΫιαην θέλεζεο θαη βελδέλε ακφιπβδε πνπ αθνξΪ ηελ Δπηρεέξεζε(Α2+Β2+Γ2).

• Μεηαμχ ηνπ Ν.Π Α.Ο.Γ.Κ Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε
βελδέλε ακφιπβδε πνπ αθνξΪ ηνλ Οξγαληζκφ, ηεο ΟκΪδαο (Β3).
• Μεηαμχ ηεο Α΄ζµηαο ρνιηθάο Δπηηξνπάο ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ην πεηξΫιαην
ζΫξµαλζεο ηεο ΟµΪδαο Α(Α3) .
• Μεηαμχ ηεο Β΄ζµηαο ρνιηθάο Δπηηξνπάο ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ην πεηξΫιαην
ζΫξµαλζεο ηεο ΟµΪδαο Α(Α4).
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Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΟΜΑ∆Α

Α1

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΘΔΡΜΑΝΖ

A2
Α

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΘΔΡΜΑΝΖ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
Α3

Β

ΘΔΡΜΑΝΖ

∆ΖΜΟ
ΚΑΑΝΓΡΑ
ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

129.050 LT

49.173,88 lt

Α΄ΘΜΗΑ
Υ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΑΞΗΑ Δ (€)

ΑΞΗΑ Δ (€)

ΔΚΣΟ ΦΠΑ

µε ΦΠΑ (24%)

109.692,50

136.018,70

40.322,58

50.000,00

80.000 LT

68.000,00

84.320,00

Β΄ΘΜΗΑ

Α4

ΘΔΡΜΑΝΖ

Υ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ

60.000 LT

51.000,00

63.240,00

Β1

ΑΜΟΛΤΒ∆Ζ

∆ΖΜΟ
ΚΑΑΝΓΡΑ

53.550 LT

66.937,50

83.002,50

Β2

ΑΜΟΛΤΒ∆Ζ
ΒΔΝΕΗΝΖ

ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

5.136,63

8.064,52

10.000,00

Β3

ΑΜΟΛΤΒ∆Ζ
ΒΔΝΕΗΝΖ

ΑΘΛΖΣΗΚΟ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ

4.015,53

4.838,71

6.000,00

309.264,80

383.488,35

Γ1

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

∆ΖΜΟ

ΚΗΝΖΖ

ΚΑΑΝΓΡΑ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
Γ2

ΚΗΝΖΖ

Γ
∆

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

ΒΔΝΕΗΝΖ

Γ

ΦΟΡΔΑ

ΔΗ∆ΟΤ

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ

295.000
LT

ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
∆ΖΜΟ
ΚΑΑΝΓΡΑ

44.450,09 LT

56.451,61

70.000,00

17.340 LT &
720 KG
ΓΡΑΟ

ΤΝΟΛΑ

80.096,10

99.319,16

794.668,32

985.388,71

Αλαιπηηθφηεξα, νη πξνδηαγξαθΫο ηεο πξνµάζεηαο αλαιχνληαη ζηε µειΫηε ηεο ππεξεζέαο θαη ζπγθεθξηµΫλα
ζηελ ηερληθά Ϋθζεζε, ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ ηα νπνέα απνηεινχλ
αλαπφζπαζην µΫξνο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β).
Σα ππφ πξνµάζεηα πξντφληα θαηαηΪζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ δεµνζέσλ
ζπµβΪζεσλ (CPV) : 09134100-8, 09132100-4, 09135100-5, 09211100-2, 24951000-5
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Οη δηαγσληδφκελνη νθεέινπλ λα ππνβΪιινπλ πξνζθνξΪ αλΪ θνξΫα ά γηα φινπο ηνπο θνξεέο λα
ππνβΪινπλ γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκάζεηα εηδψλ ηνπ θΪζε θνξΫα ά γηα ηε ζπλνιηθά πξνθεξπρζεέζα
πνζφηεηα φισλ ησλ εηδψλ φισλ ησλ θνξΫσλ.

εκεηψλεηαη φηη ν δηαγσληζµφο αλαθΫξεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ζπζηεµηθνχο, πνπ Ϋρνπλ σο εμάο:
ΟΜΑ∆Α Α΄ ΠεηξΫιαην ζΫξµαλζεο, πξνυπνινγηζµνχ 269.015,080 € πιΫνλ Φ.Π.Α.
ΟΜΑ∆Α Β΄ Βελδέλε αµφιπβδε, πξνυπνινγηζµνχ 79.840,730 € πιΫνλ ΦΠ.Α.
ΟΜΑ∆Α Γ΄ ΠεηξΫιαην θέλεζεο, πξνυπνινγηζµνχ 365.716,410 € πιΫνλ ΦΠ.Α.
ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΛηπαληηθΪ, πξνυπνινγηζµνχ 80.096,10 € πιΫνλ ΦΠ.Α.
Οη ζπµβΪζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ γηα ηελ ελ ιφγσ πξνµάζεηα ζα ηζρχνπλ γηα ηξηΪληα κάλεο(30) απφ ηελ
εµεξνµελέα ππνγξαθάο ηνπο. πγθεθξηµΫλα ν ζπµβαηηθφο ρξφλνο ησλ ζπµβΪζεσλ ζα αξρέδεη ηελ 01/12/2017
νπφηε θαη αλ απηΫο ππνγξαθνχλ Ϋσο ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο 30 κελψλ κΫρξη ηελ
31/01/2020. Ο ∆άµνο δηαηεξεέ ην δηθαέσµα λα παξαηεέλεη ηηο ζπµβΪζεηο Ϋσο ηεο εμαληιάζεσο ηνπ χςνπο ηνπ
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζµνχ φζνλ αθνξΪ ηα θαχζηµα θαη Ϋσο εμαληιάζεσο ησλ πξνβιεπνκΫλσλ πνζνηάησλ
θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζµνχ γηα ηα ιηπαληηθΪ, αλΪινγα µε ηηο αλΪγθεο ησλ ππεξεζηψλ κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ. ΚαηΪ ηελ παξΪηαζε ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξρηθάο ζχµβαζεο. Ζ
ζχµβαζε θΪζε θνξΫα παχεη λα ηζρχεη µε ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ επφµελνπ δηαγσληζµνχ
πξνµάζεηαο θαπζέµσλ – ιηπαληηθψλ.
Οη πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζµνχ εέλαη ελδεηθηηθΫο, δηφηη δελ µπνξεέ λα πξνβιεθζνχλ εθ ησλ πξνηΫξσλ νη
αθξηβεέο πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνµάζεηα εηδψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ ηηο ππεξεζέεο θαη γηα ην ιφγν απηφ
ελδΫρεηαη λα µελ απνξξνθεζνχλ φιεο νη πνζφηεηεο θαη θαηΪ ζπλΫπεηα φιν ην πνζφλ ηεο ζχµβαζεο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο πξνµάζεηαο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 985.388,716 €
ζπµπεξηιαµβαλνµΫλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζµφο ρσξέο ΦΠΑ: 794.668,319 € άηνη ΦΠΑ :
190.720,397€).
ΠξνβιΫπεηαη επέζεο ηξνπνπνέεζε ζχµβαζεο εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη αλαθεξφκελνη ιφγνη ζην Ϊξζξν 132
ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο θαη ηπρφλ παξαηΪζεηο ηεο ζχµβαζεο.
Σν θξηηάξην αλΪζεζεο εέλαη:
Α) Γηα ηα θαχζηµα :α) Γηα ην πεηξΫιαην ζΫξµαλζεο & ηελ αµφιπβδε βελδέλε, ην µεγαιχηεξν
πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θΪζε νµΪδαο, επέ ηεο εθΪζηνηε
δηαµνξθνχµελεο µΫζεο ΛΗΑΝΗΚΖ ηηµάο πψιεζεο (Μ.Λ.Σ.Π) εθΪζηνπ εέδνπο φπσο απηά αλαθνηλψλεηαη
απφ ην παξαηεξεηάξην Σηµψλ Τγξψλ Καπζέµσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνµέαο θαη ΑλΪπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.),Γελ.
∆/λζε Πξνζηαζέαο Καηαλαισηά (Παξαηεξεηάξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηΪ ηελ εµΫξα παξΪδνζεο απηψλ.
β) Γηα ην πεηξΫιαην θέλεζεο , ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%) γηα ην ζχλνιν ησλ
εηδψλ θΪζε νµΪδαο, επέ ηεο εθΪζηνηε δηαµνξθνχµελεο µΫζεο ΥΟΝ∆ΡΗΚΖ ηηµάο πψιεζεο (Μ.Υ.Σ.Π)
φπσο απηά αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηάξην Σηµψλ Τγξψλ Καπζέµσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνµέαο θαη
ΑλΪπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.) ,Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζέαο Καηαλαισηά (Παξαηεξεηάξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηΪ
ηελ εµΫξα παξΪδνζεο απηψλ.
B) Γηα ηα ιηπαληηθΪ µε ην ζχζηεµα ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο κφλν βΪζε
ηηκάο µε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ραµειφηεξε ηηµά επέ ησλ ηηµψλ ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηεο µειΫηεο ηεο
ππεξεζέαο, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο πεξέ πξνκεζεηψλ δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
εµεηψλεηαη φηη:
χµθσλα µε ην Ϊξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/2014, Φ.Δ.Κ. Α΄ 93), «ην πνζνζηφ Ϋθπησζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζην
Ϊξζξν 41 ηνπ π.δ. 173/1990, φπσο δηαγσληζµνχο πεηξειαηνεηδψλ, ππνινγέδεηαη ζηε δηαµνξθνχµελε, γηα
Ϋθαζην εέδνο, µΫζε ηηµά φπσο πεξηνράο, ηνπ Παξαηεξεηεξένπ Σηµψλ Τγξψλ Καπζέµσλ ηνπ Τπνπξγεένπ
ΑλΪπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο απηά νξέδεηαη ζηε δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζµνχ. Σν αλσηΫξσ
πνζνζηφ µπνξεέ λα εέλαη θαη αξλεηηθφ, ρσξέο λα ππεξβαέλεη ην 5%.».
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1.4

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχµβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέµελε λνµνζεζέα θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηάο
εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδέσο

1

•

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “∆εµφζηεο πµβΪζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο
Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη

•

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο
2011/85/ΔΔ) – δεµφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,

•

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «∆ηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο Ννµηθψλ Πξνζψπσλ
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ∆εµνζένπ ΣνµΫα-Σξνπνπνέεζε δηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΫο
ξπζµέζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1,

•

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνµνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 2011/7 ηεο
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσµψλ ζηηο εµπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο»,

•

ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφµσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην»

•

ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ…»,

•

ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφµσλ θαη πξΪμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν "Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα" θαη
Ϊιιεο δηαηΪμεηο”,

•

ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ ΠΔ. 118/07 (Α΄150)

•

ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο µε αξηζµ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ λ. 3548/2007
(Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ ∆εµνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη
Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,

•

ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθεέν, Δθεµεξέο ηεο Κπβεξλάζεσο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο”

•

ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηελ απνηξνπά
θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεµνζέσλ ζπµβΪζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ
ζηνηρεέσλ ηνπ αλαδφρνπ µε ηα ζηνηρεέα ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Ολνµαζηηθνπνέεζε
κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχµσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηΫρνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο αλΪιεςεο Ϋξγσλ ά πξνκεζεηψλ
ηνπ ∆εµνζένπ ά ησλ λνµηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεµφζηνπ ηνµΫα»1, ηεο θνηλάο απφθαζεο ησλ
Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο µε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθΪ µε ηα „‟δηθαηνινγεηηθΪ γηα
ηελ ηάξεζε ησλ µεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηάζεθε µε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο
απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνµέαο θαη Οηθνλνκηθψλ µε αξηζµ.1108437/2565/∆Ο/2005 (Β΄ 1590)
“Καζνξηζµφο ρσξψλ ζηηο νπνέεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξέεο”

•

ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο»,

•

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ηνηθεηηθάο ∆ηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο” θαη ηδέσο
ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15,

•

ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνέεζε δηαηΪμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεµφζηα Ϋγγξαθα θαη
ζηνηρεέα”,

•

ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ∆ηαηΪθηεο

•

ηνπ Ν. 3463/2006 ∆εµνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο

•

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/7.6.2010)

•

” Σνπ Ϊξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14-04-2014 ΣΔΤΥΟ Α΄)

Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8
του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ
(1.000.000,00 €)
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Σεο ππ. αξ. Δγθ. 3 µε αξ. πξση: 11543/26-3-2013 ηεο ∆/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠ.Δ
γηα ηελ «ΑλΪδεημε πξνµεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ πξνµεζεηψλ ησλ ∆άµσλ, ησλ ΗδξπµΪησλ θαη φισλ ησλ
λνµηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ ΗδξπµΪησλ θαη ησλ λνµηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο
θαη ησλ ζπλδΫζµσλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζµνχ»
• Σεο µε αξ. 57654/22.5.2017 Τπνπξγηθά Απφθαζε (Φ.Δ.Κ 1781/23.5.2017 η.Β‟) «Ρχζκηζε ησλ
εηδηθφηεξσλ ζεµΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζέσλ
πµβΪζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνµέαο θαη ΑλΪπηπμεο.
• Σεο µε αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-6-2017 η.Β 1924) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνµέαο
θαη ΑλΪπηπμεο «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάµαηνο
Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ..)»,
•

Σεο απφ 96/24.07.2017 ΜειΫηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ-Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Σµάµαηνο
Πξνυπνινγηζκνχ-Λνγηζηεξένπ-Πξνκεζεηψλ ηνπ Γξαθεένπ Πξνκεζεηψλ.

•

ΠαξαθΪησ γέλεηαη αλαθνξΪ ησλ απνθΪζεσλ ησλ Ννµηθψλ Πξνζψπσλ φπσο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
∆άµνπ γηα ηηο πξνυπνινγηζζεέζεο πνζφηεηεο πνπ εέλαη :
Α) Γηα ηηο ππεξεζέεο ηνπ Γάκνπ αξ. απνθ.323/2017 Ο.Δ & αξηζµ. Έγθξηζεο πξσηνγελνχο
Αηηάµαηνο:17REQ001798312 2017-08-09.
Β) Γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν ΚΔΓΖΚ αξ. απφθ.44/03-07-2017 & αξηζµ. Έγθξηζεο
πξσηνγελνχο Αηηάµαηνο :17REQ001809981 2017-08-10.
Γ) Γηα ην Ν.Π.Γ.Γ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ αξ.απνθ. 44/03-07-2017 & αξηζµ.
Έγθξηζεο πξσηνγελνχο Αηηάµαηνο :17REQ001637234 2017-07-04.
Γ) Γηα ηελ Α΄βΪζµηα ζρνιηθά επηηξνπά αξ.απνθ.27/12-07-2017 & αξηζµ. Έγθξηζεο
πξσηνγελνχο Αηηάµαηνο : 17REQ001684972 2017-07-13.
Δ)Γηα ηελ Β΄βΪζµηα ζρνιηθά επηηξνπά αξ.απνθ.30/12-07-2017& αξηζµ. Έγθξηζεο
πξσηνγελνχο Αηηάµαηνο : 17REQ001685499 2017-07-13.

•
•
•
•
•

Σεο µε αξηζ. 323/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνµηθάο Δπηηξνπάο µε ηελ νπνέα πξνρψξεζε ζηελ Ϋγθξηζε ηεο
δαπΪλεο θαη δΫζκεπζε πέζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 701.828,716 € ζε βΪξνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ
∆άµνπ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017-2018-2019, ε δηΪζεζε πέζησζεο πνζνχ 44.500,00 € ζε βΪξνο ησλ Κ.Α. 106643.001, 15-6643, 20-6641.001,20-6644.001,25-6641.001, 25-6642.001,
25-6644.001, 30-6641.001, 30-6644.001, 35-6644.001 θαη 70-6641.001 ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηνπ ∆άµνπ
νηθνλνµηθνχ Ϋηνπο 2017 πνπ θαηαρσξάζεθαλ ζην Μεηξψν ∆εζµεχζεσλ µε α/α 425,426,427,
428,429,430,431,432,433,434,435, θαηΪ ηα νξηδφµελα ζηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ 1α ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Π∆
80/2016). Σν ππφινηπν πνζφ ζα βαξχλεη ηνπο αληέζηνηρνπο ΚΑ ησλ πξνυπνινγηζκψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ
2018- 2019.
•
ηεο µε αξηζ. 147/2017 Απφθαζεο ∆. (Ϋγθξηζε δηελΫξγεηαο ηεο πξνµάζεηαο)
•
•
•

Σεο µε αξηζ. 401/2017 απφθαζεο ηεο Ο.Δ. µε ηελ νπνέα ζπγθξνηάζεθε ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο ηνπ
δηαγσληζµνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζµΪησλ ηνπ.
Σεο µε αξηζ. 364/2017 απφθαζεο ηεο Ο.Δ. γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο µειΫηεο, θαη ηελ θαηΪξηηζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθάξπμεο
ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφµσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ πνπ
αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφµελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη
ξεηΪ παξαπΪλσ.
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1.5

Πξνζεζµέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ θαη δηελΫξγεηα δηαγσληζµνχ

∆ΗΑ∆ΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ
∆ΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΣΖΝ
ΔΦΖΜΔΡΗ∆Α ΔΔ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΑΝΑΡΣΖΖ
ΣΖ
∆ΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΣΖ
∆ΗΑ∆ΗΚΣΤΑΚΖ
ΠΤΛΖ ΣΟΤ
Δ..Ζ.∆Ζ.

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ &
ΩΡΑ
ΔΝΑΡΞΖ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ &
ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

∆ηαδηθηπαθά Πχιε
www.promitheus.gov.gr

13/9/2017

20/9/2017

29/9/2017 09:00

6/11/2017 13:00

ηνπ Δ..Ζ.∆Ζ..

Ζ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ µε ρξάζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ Δζληθνχ πζηάµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζέσλ
πµβΪζεσλ (Δ..Ζ.∆.Ζ..), µΫζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο.
1.6
Α.

∆εµνζηφηεηα
δεκνζέεπζε ζηελ Δπέζεµε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο

Πξνθάξπμε ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο ζα απνζηαιεέ µε ειεθηξνληθΪ µΫζα γηα δεκνζέεπζε ζηηο 20/9/2017
ζηελ Τπεξεζέα Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.
Β.

∆εµνζέεπζε ζε εζληθφ επέπεδν

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο πξνθάξπμεο θαη ηεο παξνχζαο ∆ηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ
Μεηξψν ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ (ΚΖΜ∆Ζ).
Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο ∆ηαθάξπμεο ζα θαηαρσξεζεέ αθφµε θαη ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ
Δ..Ζ.∆Ζ.. θαηΪ ηελ αλσηΫξσ εµεξνµελέα: http://www.promitheus.gov.gr,
Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο ∆ηαθάξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο ∆ηαθεξχμεσλ ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ ηεο
Δθεκεξέδαο ηεο ΚπβΫξλεζεο.
Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο ∆ηαθάξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 66 ηνπ Ν.
4412/2016 άηνη ζε δχν νηθνλνµηθΫο εθεκεξέδεο επξεέαο θπθινθνξέαο θαη ζε δχν ηνπηθΫο εθεκεξέδεο.
Ζ πεξέιεςε ηεο παξνχζαο ∆ηαθάξπμεο φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 16 ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ
2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ ∆ηαθάξπμε θαζψο θαη φια ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζην δηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο
αλαζΫηνπζαο αξράο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : www.kassandra.gr
Γ.

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ

Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ βΪζεη ηνπ αξζ.46ν ηνπ Ν.3801/2009 θαη ηεο παξαγ.3 ηνπ 4νπ Ϊξζξνπ ηνπ
Ν.3548/2007 βαξχλνπλ:
✓ ηνλ αλΪδνρν ά ηνπο αλαδφρνπο (ζε πεξέπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο Αλαδφρνπ), αλαινγηθΪ
θαη µε βΪζε ηνλ πξνυπνινγηζµφ ησλ επηµΫξνπο πξνµεζεηψλ αλΪ θνξΫα, πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ .

1.7

ΑξρΫο εθαξµνδφµελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο

Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο δεζµεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ ζπµβΪζεσλ, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο
9
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εξγαηηθάο λνµνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ µε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπµβΪζεηο
ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην
ΠαξΪξηεµα Υ ηνπ Πξνζαξηάµαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεµνζέσλ ζπµβΪζεσλ θαη ηηο αξµφδηεο δεµφζηεο
αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο Άξζξνπ 18 παξ.2
ηνπ Ν.4412/16.
β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫµηηα, παξΪλνµα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο,
αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχµβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιαµβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια µκΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ
ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο.

1
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2.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

2.1

ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο
Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχµβαζεο εέλαη ηα αθφινπζα:
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο
Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο εέλαη ηα αθφινπζα:

•

ε Πξνθάξπμε ηεο χµβαζεο, φπσο απηά Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ζηελ Δπέζεµε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο
Έλσζεο

•

ε παξνχζα ∆ηαθάξπμε µε ηα Παξαξηάκαηα ηεο (ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζµφο, ηερληθά Ϋθζεζε-ηερληθΫο
πξνδηαγξαθΫο, Γεληθά πγγξαθά ππνρξεψζεσλ θαη Σηµνιφγην) πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην µΫξνο
απηάο .
ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χµβαζεο [ΔΔΔ)

•
•
•

νη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο ζρεηηθΪ µε
ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ
Σν Ϋληππν Οηθνλνµηθάο πξνζθνξΪο ηνπ αλαδφρνπ

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χµβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε µε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο, θαζψο θαη φιεο
νη αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη µε ηε ρξάζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ
Δζληθνχ πζηάµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ (ΔΖ∆Ζ), µΫζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθάο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο.
2.1.3 Παξνρά ∆ηεπθξηλέζεσλ
Σα ζρεηηθΪ αηηάµαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ, ην αξγφηεξν 10 εµΫξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθά εµεξνµελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληέζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζµνχ µΫζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.∆Ζ.. Αηηάµαηα παξνράο
ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη απφ εγγεγξακκΫλνπο ζην ζχζηεµα
νηθνλνµηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ
(φλνµα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρεέν µε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ
εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν. Αηηάµαηα παξνράο δηεπθξηλάζεσλ πνπ ππνβΪιινληαη εέηε µε Ϊιιν ηξφπν εέηε
ην ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη.
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά µπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζµέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφµελνη νηθνλνµηθνέ θνξεέο λα µπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξΫα
Ϋγθαηξα, δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εµΫξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζµέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ
παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ.
β) φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχµβαζεο πθέζηαληαη ζεµαληηθΫο αιιαγΫο.
Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε µε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ά ησλ αιιαγψλ.
2.1.4 Γιψζζα
Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχµβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα.
Σπρφλ ελζηΪζεηο ά πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα.
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Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά
ζπλνδεχνληαη απφ επέζεµε κεηΪθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα.
Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεµε µεηΪθξαζε ηνπο
ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεµφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο
ΥΪγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεµφζηα ά ηδησηηθΪ ά δηθαζηηθΪ Ϋγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνµηθνχο θνξεέο
θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα, ζα εέλαη λφµηµα επηθπξσκΫλα, θαη ε
κεηΪθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξΪθσλ µπνξεέ λα γέλεη εέηε απφ ηε µκεηαθξαζηηθά ππεξεζέα ηνπ ΤΠ.ΔΞ., εέηε απφ
ην αξµφδην πξνμελεέν, εέηε απφ δηθεγφξν θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.∆. θαη 53 ηνπ Κψδηθα
πεξέ δηθεγφξσλ, εέηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηά ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο, αλ πθέζηαηαη ζηε ρψξα απηά ηΫηνηα
ππεξεζέα.
ΔπηηξΫπεηαη αληέζηνηρα ε θαηΪζεζε νηνπδάπνηε ηδησηηθνχ ά δεµφζηνπ ά δηθαζηηθνχ εγγξΪθνπ θαη
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξΪ αιινδαπά Δπηρεέξεζε µε ηε µνξθά επηθπξσκΫλεο θσηνηππέαο πξνεξρφκελεο εέηε
απφ ην λφµηµν επηθπξσκΫλν Ϋγγξαθν απφ ην αξµφδην Πξνμελεέν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθΫξνληνο, εέηε απφ ην
πξσηφηππν Ϋγγξαθν µε ηελ ζθξαγέδα „‟Apostile” ζχµθσλα µε ηελ ζπλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 05-10-61. Ζ
επηθχξσζε απηά πξΫπεη λα Ϋρεη γέλεη απφ δηθεγφξν θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.∆. θαη 53 ηνπ
Κψδηθα πεξέ ∆ηθεγφξσλ.
ΚΪζε µνξθάο επηθνηλσλέα µε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη µεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη
ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα.
2.1.5 Δγγπάζεηο
Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφµηµα ζηα θξΪηε - µΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-µΫξε
ηεο ∆ θαη Ϋρνπλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσµα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη
απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.∆.Δ. ά λα παξΫρνληαη µε γξακκΪηην ηνπ Σαµεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλεέσλ µε
παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεµαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε µε γξακκΪηην
παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σαµεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά µεξέζµαηα πνπ
ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη µεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνµηθφ
θνξΫα.
Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη‟ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο
ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ.
Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: α) ηελ εµεξνµελέα Ϋθδνζεο, β) ηνλ
εθδφηε, γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζµφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ
θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. ,∆ΟΤ πνπ ππΪγνληαη θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
νηθνλνµηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα
παξαπΪλσ γηα θΪζε µΫινο ηεο Ϋλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη ζε
πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηφζεκνπ,
ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ εµεξνµελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, ζ) ηελ εµεξνµελέα
ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα
θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εµεξψλ µεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε
εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο, ηνλ αξηζµφ θαη
ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχµβαζεο.
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ µε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηΪ ηνπο.

2.2

∆ηθαέσµα πµµεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο

2.2.1 ∆ηθαέσµα ζπµµεηνράο – Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο
1. ∆ηθαέσµα ζπµµεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνµηθΪ πξφζσπα
πνπ αζθνχλ ηελ εµπνξέα ησλ ππφ πξνµάζεηα εηδψλ θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα µΫιε
απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε:
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α) θξΪηνο-µΫινο ηεο Δπξσπατθά Έλσζεο,
β) θξΪηνο-µΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε ∆, ζην βαζµφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεµφζηα ζχµβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηάµαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εµπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη
δηµεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο µε ηε Δπξσπατθά Έλσζε ά δηαθξαηηθΫο ζε ζΫµαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο
δεµνζέσλ ζπµβΪζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνµηθά µνξθά γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα µΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη
ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ, ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 19 παξ. 4 ηνπ λ.4412/16.
2.2.2 Δγγχεζε ζπµµεηνράο
2.2.2.1. Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπµµεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, θαηαηέζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνµηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο), εγγπεηηθά επηζηνιά ζπµµεηνράο, χςνπο 2% (δχν ηνηο
εθαηφ ) επέ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζµνχ ηνπ θΪζε θνξΫα-νµΪδαο εθηφο Φ.Π.Α. {Ϊξζξν 72 παξ. 1α ηνπ
λ.4412/16, πνπ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελλΫα ρηιηΪδσλ επηαθνζέσλ δΫθα νθηψ επξψ (9.718,00€) γηα ηνπο
ζπµµεηΫρνληεο µφλν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξΫα Γάκνο ΚαζζΪλδξαο (ζύμθωνα με ηον ενδεικηικό
προϋπολογιζμό και ηην αναλυηική προμέηρηζη) ΟΜΑ∆Α Α (πεηξΫιαην θέλεζεο, πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο,
ακφιπβδε βελδέλε), ζην πνζφ ησλ ρηιέσλ εμαθνζέσλ δχν επξψ (1.602,00€) γηα ηνπο ζπµµεηΫρνληεο µφλν γηα
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξΫα Γάκνο ΚαζζΪλδξαο µφλν γηα ηελ ΟΜΑ∆Α Β (Δλαιολιπανηικά), ζην πνζφ ησλ
δχν ρηιηΪδσλ ελελάληα επηΪ επξψ (2.097,00€) γηα ηνπο ζπµµεηΫρνληεο µόνο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξΫα
ΚΔΓΖΚ γηα(πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο, πεηξΫιαην θέλεζεο, βελδέλε ακφιπβδε)ζην πνζφ ησλ ελελάληα επηΪ επξψ
(2.097,00 €, γηα ηνπο ζπµµεηΫρνληεο µφλν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξΫα ΑΟΓΚ ζην πνζφ ησλ ελελάληα
επηΪ επξψ (97,00 €), ζην πνζφ ησλ ρηιέσλ ηξηαθνζέσλ εμάληα επξψ (1.360,00€) γηα ηνπο ζπµµεηΫρνληεο µφλν
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξΫα Α/ζκηα ρνιηθά Δπηηξνπά γηα(πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο),ζην πνζφ ησλ ρηιέσλ
ηξηαθνζέσλ εμάληα επξψ (1.020,00€) γηα ηνπο ζπµµεηΫρνληεο µφλν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξΫα Β/ζκηα
ρνιηθά Δπηηξνπά γηα(πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο)
Δθφζνλ νη νηθνλνµηθνέ θνξεέο (πξνζθΫξνληεο) ζπκκεηΫρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο µέαο νµΪδαο-θνξΫα ά ζην
ζχλνιν ησλ νµΪδσλ, ηφηε ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζα εέλαη ην Ϊζξνηζµα ησλ σο Ϊλσ απαηηνχκελσλ εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ ησλ νµΪδσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ, ά μερσξηζηΫο εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο γηα θΪζε νµΪδα-θνξΫα ζηελ
νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.
ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπµµεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπµµεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εµΫξεο µεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο
ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά
µπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα λα παξαηεέλεη, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε
δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο εγγχεζεο ζπµµεηνράο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν µε ηελ πξνζθφµηζε ηεο εγγχεζεο θαιάο
εθηΫιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπµµεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο µεηΪ:
α) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο πξνζθπγάο ά ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο επέ αζθεζεέζαο
πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
β) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο αζθαιηζηηθψλ µκΫηξσλ ά ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ,
θαη
γ) ηελ νινθιάξσζε ηνπ πξνζπµβαηηθνχ ειΫγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνράο θαηαπέπηεη, αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα
ηζρχνο απηάο, παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 2.2.3 Ϋσο 2.2.4 & 2.2.8 δελ
πξνζθνµέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα
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ππνγξαθά ηεο ζχµβαζεο.
2.2.3

Λφγνη απνθιεηζµνχ

Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπµµεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχµβαζεο (δηαγσληζµφ) πξνζθΫξσλ
νηθνλνµηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα µεµνλσµΫλν θπζηθφ ά λνµηθφ
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πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα µΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ
ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο :
α) ζπµµεηνρά ζε εγθιεµαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην
2008/841/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ
εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δηαθζνξΪο ζηελ νπνέα
ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-µειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιένπ
ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέµελε λνµνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξΫα,
γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθΪ µε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνέα θπξψζεθε µε ην λ.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα µε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη,
αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002,
γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ά εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά
απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηάο,
ε) λνµηµνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο
νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο
Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ µε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε
λνµηµνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνµνζεζέα µε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο µνξθΫο εµπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εµπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπµΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνµνζεζέα µε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνµηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε ηειεζέδηθε
θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη µΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη
εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ
θαη’ ειΪρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηΫο.
ηηο πεξηπηψζεηο Αλσλχµσλ Eηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ θαη’
ειΪρηζηνλ ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα µΫιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνµηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθέσλ αθνξΪ
ζηνπο λφµηµνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ
θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε µε ηειεζέδηθε θαη
δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχµθσλα µε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ά ηελ εζληθά λνµνζεζέα ά/θαη
φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά µπνξεέ λα απνδεέμεη µε ηα θαηΪιιεια µΫζα φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο.
Αλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε.
∆ελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ νηθνλνµηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε
θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ
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πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέµσλ εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζµφ γηα ηελ
θαηαβνιά ηνπο.
2.2.3.3. Καη' εμαέξεζε, επέζεο, ν πξνζθΫξσλ δελ απνθιεέεηαη, φηαλ ν απνθιεηζµφο, ζχµθσλα µε ηελ
παξΪγξαθν 2.2.3.2, ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ µφλν µηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ά φηαλ ν νηθνλνµηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ
µε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ
ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχµθσλα
µε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο
ππνβνιάο πξνζθνξΪο.
2.2.3.4. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπµµεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, πξνζθΫξσλ
νηθνλνµηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:
(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ ππφ
αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε
αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπνκΫλε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφµνπ. Ζ
αλαζΫηνπζα αξρά µπνξεέ λα µελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνµηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε µέα εθ ησλ
θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ
θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχµβαζε, ιαµβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα
ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο,
(γ) ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνµηθφο θνξΫαο ζπλάςε
ζπκθσλέεο µε Ϊιινπο νηθνλνµηθνχο θνξεέο µε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζµνχ,
δ) εΪλ µέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ µπνξεέ
λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ µε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, µΫζα,
(ε) εΪλ µέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζµνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπµµεηνρά ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξΫα
θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχµβαζεο, θαηΪ ηα νξηδφµελα ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ.
4412/2016, δελ µπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ µε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, µΫζα,
(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην
πιαέζην πξνεγνχκελεο δεµφζηαο ζχµβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο µε αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο
ζχµβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζµα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο,
απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφµνηεο θπξψζεηο,
(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνµέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη‟
εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη µε αζΫµηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο,
λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫµηην πιενλΫθηεκα ζηε
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχµβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ αµειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα
επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζµφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,
(ζ) εΪλ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγειηηθφ παξΪπησµα, ην νπνέν ζΫηεη ελ αµθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ, γηα
ην νπνέν ηνπ επηβιάζεθε πνηλά πνπ ηνπ ζηεξεέ ην δηθαέσµα ζπµµεηνράο ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχµβαζεο
δεµνζέσλ Ϋξγσλ ά ζπµβΪζεσλ πξνµεζεηψλ θαη θαηαιακβΪλεη ηε ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα.
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά µπνξεέ λα µελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνµηθφ θνξΫα, ν νπνένο βξέζθεηαη ζε µηα εθ ησλ
θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκΫλα ν ελ
ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχµβαζε, ιαµβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα
µΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο.
2.2.3.5. Απνθιεέεηαη, επέζεο, πξνζθΫξσλ νηθνλνµηθφο θνξΫαο απφ ηε ζπµµεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχµβαζεο εΪλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο εθαξκνγάο ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005,
φπσο ηζρχεη (αµηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζµνχ).
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2.2.3.6. Ο πξνζθΫξσλ απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεµεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο
ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε
θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε µέα απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο
2.2.3.7. ΠξνζθΫξσλ νηθνλνµηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε µηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο
παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.42 µπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ
Ϋιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζµνχ
(απηoθΪζαξζε). ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνµηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχµβαζεο. Σα κΫηξα πνπ ιαµβΪλνληαη απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε
ζπλΪξηεζε µε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ
ηα µΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνµηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο.
Οηθνλνµηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχµθσλα µε ηηο θεέµελεο δηαηΪμεηο, µε ηειεζέδηθε απφθαζε, ζε
εζληθφ επέπεδν, απφ ηε ζπµµεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχµβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ µπνξεέ λα
θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζµνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε
2.2.3.8. Οηθνλνµηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, µε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε ηνπ Ϊξζξνπ 74 ηνπ
λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζµνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο
ζχµβαζεο.

2.2.4 Καηαιιειφιεηα Ϊζθεζεο επαγγειµαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο
Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο απαηηεέηαη λα αζθνχλ
εµπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά µε ην αληηθεέκελν ηεο πξνµάζεηαο. Οη νηθνλνµηθνέ
θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο µΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε
Ϋλα απφ ηα επαγγειµαηηθΪ ά εµπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεµα XI ηνπ Πξνζαξηάµαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ
πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο µΫινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ πξνζρσξάζεη ζηε ∆, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εµπέπηνπλ ζηελ
πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηµεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο µε ηελ Έλσζε ζε ζΫµαηα
δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεµνζέσλ ζπµβΪζεσλ, απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα επαγγειµαηηθΪ ά
εµπνξηθΪ κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνµηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη
ζην Βηνηερληθφ ά Δµπνξηθά ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην. θαη θαινχληαη λα πξνζθνµέζνπλ θαηΪ ηελ
ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
•

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά εµπνξηθνχ κεηξψνπ, µε πηζηνπνέεζε ηεο εγγξαθάο
γηα ην ζπγθεθξηκΫλν επΪγγειµα ά βεβαέσζε Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο απφ δεµφζηα αξρά, πνπ λα Ϋρεη
εθδνζεέ ην πνιχ Ϋμη (6) µάλεο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εµεξνµελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη ζα
θαιχπηεη ηελ Ϊζθεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαηΪ ην ππφ αλαθνξΪ Ϋηνο.

Δηδηθφηεξα, γηα ην πεηξΫιαην θέλεζεο πΫξαλ ηνπ σο Ϊλσ πηζηνπνηεηηθνχ νη δηαγσληδφκελνη
απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ
α) Σα ΝνµηθΪ Πξφζσπα :
Η) Ϊδεηα εµπνξέαο αξγνχ πεηξειαένπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξέαο Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο
Ϊξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ά
ΗΗ) Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (α) ηεο 3 εο παξαγξΪθνπ
ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ.
β) Σα ΦπζηθΪ Πξφζσπα: Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ
πεξέπησζε (α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε
παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ.
γ)πλεηαηξηζµνέ ά ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ µε µΫιε:
Η) ΝνµηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα εµπνξέαο αξγνχ πεηξειαένπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξέαο
Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο Ϊξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ά
2

Όπωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ

16

17PROC001945568 2017-09-14
ΗΗ) ΝνµηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ
Ϊξζξνπ ά
ΗΗΗ) ΦπζηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ
Ϊξζξνπ.
Γηα ηελ αµφιπβδε βελδέλε & ΠεηξΫιαην ΘΫξµαλζεο
α) Tα ΝνµηθΪ Πξφζσπα :
Η) Ϊδεηα εµπνξέαο αξγνχ πεηξειαένπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξέαο Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο
Ϊξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ά
ΗΗ) Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (α) ηεο 3 εο παξαγξΪθνπ
ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ.
ΗΗΗ) Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο πσιεηά πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο & Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο Ακφιπβδεο
βελδέλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002.
Β)ΦπζηθΪΠξφζσπα:
Η) Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (α) ηεο 3 εο παξαγξΪθνπ
ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, ά
ΗΗ) Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο πσιεηά πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο & Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο Ακφιπβδεο
βελδέλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002.
γ)πλεηαηξηζµνέ ά ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ µε µΫιε:
Η) ΝνµηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα εµπνξέαο αξγνχ πεηξειαένπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξέαο
Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο Ϊξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ά
ΗΗ) ΝνµηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ
Ϊξζξνπ ά
ΗΗΗ) ΝνµηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο πσιεηά πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο & Ϊδεηα Ληαληθάο
Δµπνξέαο Ακφιπβδεο βελδέλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ
ηνπ Ν.3054/2002, ά
ΗV) ΦπζηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ
Ϊξζξνπ ,ά
V) ΦπζηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο πσιεηά πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο & Ϊδεηα Ληαληθάο
Δµπνξέαο Ακφιπβδεο βελδέλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ
ηνπ Ν.3054/2002

2.2.5 Οηθνλνµηθά θαη ρξεµαηννηθνλνµηθά επΪξθεηα
Όζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνµηθά θαη ρξεµαηννηθνλνµηθά επΪξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο
ζχµβαζεο, νη νηθνλνµηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα Ϋρνπλ ειΪρηζην εηάζην θχθιν εξγαζηψλ έζν ά µεγαιχηεξν
ηεο πξνυπνινγηζµνχ γηα θΪζε νµΪδα πνπ ππνβΪιινπλ πξνζθνξΪ. Δπέζεο, λα θαηαζΫζνπλ αληέγξαθν ά
απφζπαζµα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρεέξεζεο (εθφζνλ ππνρξενχληαη εθ ηνπ Νφµνπ θαηΪ ηηο ηξεηο
πξνεγνχκελεο ηνπο Ϋηνπο ηνπ δηαγσληζµνχ νηθνλνµηθΫο ρξάζεηο (2014-2015-2016), αιιηψο δάισζε πεξέ ηνπ
ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρεέξεζεο θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξΪ
εηδηθφηεξα ηα ππφ πξνµάζεηα εέδε, θαηΪ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ Ϋηνπο ηνπ δηαγσληζµνχ νηθνλνµηθΫο
ρξάζεηο (2014-2015-2016).
2.2.6 Σερληθά θαη επαγγειµαηηθά ηθαλφηεηα
Όζνλ αθνξΪ ζηελ ηερληθά θαη επαγγειµαηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχµβαζεο φπσο
αλαθΫξεη ην Ϊξζξν 75 ηνπ Ν.4412/16, νη νηθνλνµηθνέ θνξεέο:
17

17PROC001945568 2017-09-14
1) λα θαηαζΫζνπλ θαηΪινγν ζηνλ νπνέν λα αλαθΫξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ
θαη εηδηθφηεξα ην εέδνο, νη πνζφηεηεο, ε αμέα, νη εκεξνκελέεο παξΪδνζεο θαη ππνρξΫσζεο παξΪδνζεο θαη νη
παξαιάπηεο δεµνζένπ ά ηδησηηθνχ ηνµΫα: α) ζηελ πεξέπησζε πνπ ν παξαιάπηεο αλάθεη ζην δεµφζην ηνµΫα, νη
παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη µε ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα ηεο αξµφδηαο ππεξεζέαο ζηα νπνέα ζα αλαθΫξεηαη θαη ε
εκπξφζεηε ά µε παξΪδνζε ησλ εηδψλ β) ζηελ πεξέπησζε πνπ ν παξαιάπηεο αλάθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνµΫα νη
παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη µε επέζεµα παξαζηαηηθΪ Ϋγγξαθα πψιεζεο
2) επέζεο λα δειψζνπλ: α) ηνλ ηερληθφ εμνπιηζµφ ηεο επηρεέξεζάο ηνπο .
2.2.7 Πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο
Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχµβαζεο βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 82 ηνπ Ν.4412/16
νθεέινπλ λα θαηαζΫζνπλ πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ επέζεµα ηλζηηηνχηα ειΫγρνπ πνηφηεηαο µε ηα
νπνέα βεβαηψλεηαη α) ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε ηάξεζε πξνδηαγξαθψλ ά πξνηχπσλ ησλ πξντφλησλ
θαηΪ ISO 9001 β) ε δεκηνπξγέα ζπζηάκαηνο γηα ηελ πεξηβαιινληηθά δηαρεέξηζε θαηΪ ISO: 14.001 γ) ην
πξφηππν γηα ην ζχζηεµα δηαρεέξηζεο ηεο πγεέαο θαη ηελ αζθΪιεηα ζηελ εξγαζέα θαηΪ OHSAS: 18.001, ά
ηζνδχλακα απηψλ , πηζηνπνηεκΫλα απφ αλαγλσξηζκΫλνπο θνξεέο πηζηνπνέεζεο.
2.2.8 ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ
Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο µπνξνχλ, φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα ηεο Οηθνλνµηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο
(ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθΪ µε ηελ ηερληθά θαη επαγγειµαηηθά ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6),
λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο λνµηθάο θχζεο ησλ δεζµψλ ηνπο µε απηνχο 3. ηελ
πεξέπησζε απηά, απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο, ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, µε ηελ πξνζθφµηζε
ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο ησλ θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδνληαη.
Όηαλ νη νηθνλνµηθνέ θνξεέο ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ
ζρεηέδνληαη µε ηελ απαηηνχκελε µε ηε δηαθάξπμε νηθνλνµηθά θαη ρξεµαηννηθνλνµηθά επΪξθεηα, νη ελ ιφγσ
νηθνλνµηθνέ θνξεέο θαη απηνέ ζηνπο νπνένπο ζηεξέδνληαη εέλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο
ζχµβαζεο.
Τπφ ηνπο έδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ µπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθά απφδεημε θαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξψλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνµηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε µέα απφ ηηο
θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4, ηεο
παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπµµεηνράο, ην
πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χµβαζεο (ΔΔΔ),
ην νπνέν απνηειεέ αλαπφζπαζην Ϋγγξαθν ηεο ζχµβαζεο θαη απνηειεέ ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, µε ηηο
ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηέδεηαη βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο 2
ηνπ Καλνληζµνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνµηθνχο θνξεέο ζχµθσλα µε
ηηο νδεγέεο ηνπ Παξαξηάκαηνο 1. ηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,αλαξηψληαη νδεγέεο
γηα ηελ ειεθηξνληθά ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη ζπκβνπιΫο ζρεηηθΪ µε ηε ρξάζε ηεο ππεξεζέαο
eΔΔΔ].
Καζψο ν δηαγσληζµφο αλαθΫξεηαη ζε μερσξηζηνχο ζπζηεµηθνχο, γηα θΪζε νµΪδα ζα
ζπκπιεξψλεηαη μερσξηζηφ ΔΔΔ.
Σν eΔΔΔ απνηειεέ ηελ ειεθηξνληθά Ϋθδνζε απηάο ηεο ππεχζπλεο δάισζεο, πνπ παξΫρεηαη ζην δηαδέθηπν απφ
ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά ζηνλ ηζηφηνπν https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd θαη ππνβΪιιεηαη
ζχµθσλα µε ηελ παξαθΪησ δηαδηθαζέα:
3

Πρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
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• Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο νθεέινπλ λα ππνβΪινπλ µε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ζπκπιεξσκΫλν ην πξφηππν
ΔΔΔ, ην νπνέν ε αλαζΫηνπζα αξρά εέηε Ϋρεη ελζσκαηψζεη ζην θεέκελν ηεο δηαθάξπμεο θαη
θνηλνπνηάζεη µΫζσ απηάο ζηνπο νηθνλνµηθνχο θνξεέο, εέηε ην Ϋρεη αλαξηάζεη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν
μερσξηζηΪ, σο αλαπφζπαζην µΫξνο ηεο δηαθάξπμεο µαδέ µε ηα ινηπΪ Ϋγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ζην
ΔΖ∆Ζ ζε µνξθά αξρεένπ ηχπνπ PDF, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν.
• Γηα ηελ ζχληαμε ά/θαη ζπκπιάξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ eΔΔΔ, νη νηθνλνµηθνέ θνξεέο πξνηεέλεηαη λα
ρξεζηκνπνηάζνπλ ην αλαξηεκΫλν επηθνπξηθΪ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηνλ δηαγσληζµφ, αξρεέν
XML, πξνθεηκΫλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζέα eΔΔΔ ηεο ΔΔ θαη λα παξΪμνπλ ηελ απΪληεζε
ηνπο ζε µνξθά αξρεένπ PDF.
Δηδηθφηεξα :
(α) Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη πξΫπεη λα αληιάζνπλ ην επηθνπξηθφ αξρεέν ΥΜL πνπ Ϋρεη αλαξηεζεέ ζηνλ παξφληα
δηαγσληζµφ ζην ΔΖ∆Ζ, λα ην απνζεθεχζνπλ αξρηθΪ ηνπηθΪ ζηνλ Ζ/Τ ηνπο θαη ζηε ζπλΫρεηα λα κεηαβνχλ
ζηελ ηζηνζειέδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
ηελ ηζηνζειέδα απηά, πξΫπεη λα επηιΫμνπλ «Δηζαγσγά ΔΔΔ» θαη λα ηειεθνξηψζνπλ («αλεβΪζνπλ») ην
αξρεέν ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ΔΔΔ ηνπ δηαγσληζµνχ πνπ Ϊληιεζαλ απφ ηνλ δηαγσληζµφ ζην ΔΖ∆Ζ.
(β) ηελ αλσηΫξσ ηζηνζειέδα, ζπκπιεξψλνπλ θαη επηιΫγνπλ ειεθηξνληθΪ, ηα θαηΪιιεια πεδέα πνπ Ϋρνπλ
θαζνξηζηεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά.
(γ) ηε ζπλΫρεηα επηιΫγνπλ «Δθηχπσζε» πξνθεηκΫλνπ ην αξρεέν PDF λα παξαρζεέ Ϋµµεζα απφ ηελ ππεξεζέα
eΔΔΔ. Ζ εθηχπσζε ζα πξΫπεη λα αλαθαηεπζπλζεέ ζε εηθνληθφ εθηππσηά PDF (virtual PDF printer), άηνη
ινγηζηηθφ, εγθαηεζηεκΫλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά ηνπ ρξάζηε, ην νπνέν απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν
ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρεέν PDF αληέ λα ην δξνκνινγεέ ζε θπζηθφ εθηππσηά. ΔλδεηθηηθΪ ε
ιεηηνπξγέα απηά µπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ εγγελψο απφ θπιινµεηξεηά δηαδηθηχνπ, φπσο π.ρ. Google
Chrome, ά απφ εμεηδηθεπκΫλν ινγηζµηθφ, φπσο π.ρ. CutePDF.
(δ) Καηφπηλ ππνγξΪθνπλ ςεθηαθΪ ην σο Ϊλσ pdf Ϋγγξαθν θαη ην ππνβΪιινπλ ζην θΪθειν ηεο πξνζθνξΪο
ηνπ µε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπµµεηνράο
ε θΪζε πεξέπησζε θαη αλεμαξηάησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρεένπ Xml ζηνλ ρψξν ηνπ δ/ζµνχ, νη
νηθνλνµηθνέ θνξεέο µπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ επζεέαο ζηελ ειεθηξνληθά ππεξεζέα ηεο Δπξσπατθάο
Δπηηξνπάο (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ λα ζπκπιεξψλνπλ µε
επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκΫλα πνπ αθνξνχλ ηνλ παξφληα δηαγσληζµφ θαη αλαθΫξνληαη ζηελ δηαθάξπμε, λα
ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθΫο απαληάζεηο θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε µνξθά pdf πξνθεηκΫλνπ λα ην ππνγξΪςνπλ
ςεθηαθΪ θαη λα ην ππνβΪιινπλ ζηνλ δ/ζµφ.
Γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔ νη δηαγσληδφκελνη µπνξνχλ λα αλαδεηάζνπλ πεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο θαη
νδεγέεο
απφ
ηελ
ειεθηξνληθά
δηεχζπλζε
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf θαζψο
Α. ηελ πεξέπησζε πνπ Ϋλαο νηθνλνµηθφο θνξΫαο ζπµµεηΫρεη µφλνο ηνπ ζην δηαγσληζµφ θαη δελ ζηεξέδεηαη
ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νληνηάησλ πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα θξηηάξηα επηινγάο, ζπκπιεξψλεη θαη
ππνβΪιιεη Ϋλα (1) ΔΔΔ
Β. ηελ πεξέπησζε πνπ Ϋλαο νηθνλνµηθφο θνξΫαο ζπµµεηΫρεη µφλνο ηνπ ζην δηαγσληζµφ, αιιΪ ζηεξέδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο µέαο ά πεξηζζφηεξσλ Ϊιισλ νληνηάησλ πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα θξηηάξηα επηινγάο,
πξΫπεη λα µεξηµλΪ ψζηε ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα ιαµβΪλεη ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ µαδέ µε ρσξηζηφ ΔΔΔ, φπνπ
παξαηέζεληαη νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο γηα θΪζε µέα απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνέεο ζηεξέδεηαη.
Γ. ηελ πεξέπησζε ζπµµεηνράο ζην δηαγσληζµφ απφ θνηλνχ νµέισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ (ι.ρ ελψζεσλ,
θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζµψλ θιπ), πξΫπεη λα δέλεηαη, γηα θΪζε Ϋλαλ ζπκκεηΫρνληα νηθνλνµηθφ θνξΫα πνπ
κεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε , ρσξηζηφ ΔΔΔ.
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∆. ΔΪλ ν νηθνλνµηθφο θνξΫαο Ϋρεη απνθαζέζεη λα αλαζΫζεη ηµάµα ηεο ζχµβαζεο ζε ηξέηνπο ππφ µνξθά
ππεξγνιαβέαο θαη ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιΪβνπ γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηµάµαηνο, ηφηε
ζα πξΫπεη λα ζπκπιεξσζεέ ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιΪβνπο.
Δπέζεο ζε πεξέπησζε πνπ πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ηµάµα ά ηµάµαηα ηεο ζχµβαζεο ην νπνέν ππεξβαέλεη ην 30%
ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχµβαζεο ζηνλ/ζηνπο ππεξγνιΪβν/πο, ηφηε απηνέ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιά
μερσξηζηνχ EEE.
Σν ΔΔΔ ππνγξΪθεηαη, ζε πεξέπησζε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ απφ ηνλ έδην, επέ Δηαηξεηψλ ΠεξηνξηζκΫλεο
Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηΫο ηνπο ά πξφζσπν εηδηθψο
εμνπζηνδνηεκΫλν απ‟ απηνχο, επέ Αλψλπµσλ Δηαηξεηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηεο Δηαηξεέαο (δει.
απφ Φπζηθφ Πξφζσπν ην νπνέν ζχµθσλα µε ην θαηαζηαηηθφ εθπξνζσπεέ θαη δεζκεχεη ηελ Δηαηξεέα) ά
πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκΫλν µε απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο, ηα ΦπζηθΪ
Πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνέθεζά ζε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε θαη ηα αληέζηνηρα θαηΪ ην δέθαην ηεο αιινδαπάο
επηρεέξεζεο πξφζσπα θαζψο επέζεο θαη απφ φινπο φζνπο Ϋρνπλ πξνο ηνχην ππνρξΫσζε, ζχµθσλα µε ηηο
δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαζψο θαη ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, θαη δελ απαηηεέηαη λα θΫξνπλ ζρεηηθά
ζεψξεζε ππνγξαθάο ζηελ Ϋληππε µνξθά ηνπο.
εµεηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα θπζηθΪ πξφζσπα εέλαη µΫιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ελφο νηθνλνµηθνχ θνξΫα ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο,
ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ, θΪζε Ϊηνµν ελδΫρεηαη λα πξΫπεη ππνγξΪςεη ην έδην ά μερσξηζηφ ΔΔΔ
ζχµθσλα µε ην ηζρχνλ ζεζµηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαέζην πνπ δηΫπεη ηνλ νηθνλνµηθφ θνξΫα. Ζ ππνρξΫσζε
ππνγξαθάο πΫξαλ ησλ σο Ϊλσ αλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ , αθνξΪ ηδέσο ηα Ϊηνµα πνπ αλαθΫξνληαη ζην
ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηηο εηαηξηθΫο µνξθΫο ηεο Ο.Δ, Δ.Δ,
Δ.Π.Δ θαη Α.Δ. θαη ζπγθεθξηµΫλα α) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΔΠΔ. ΟΔ,ΔΔ ηνπο δηαρεηξηζηΫο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο
ησλ ΑΔ, ηνλ ∆/ληα χκβνπιν θαη φια ηα µΫιε ηνπ ∆. γ) ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ηνπο λνµέµνπο
εθπξνζψπνπο. (ΟξΪηε θαη Καηεπζπληάξηα Οδεγέα 15 ηεο ΔΑΑ∆ΖΤ – θαζψο θαη πρλΫο εξσηάζεηοΑπαληάζεηο ηεο ΔΑΑ∆ΖΤ – αξηζµ. 38)
Ζ Δπηηξνπά ∆ηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζµνχ, αμηνινγεέ ην ΔΔΔ µε ηε ρξάζε ηνπ αξρεένπ .pdf

2.2.9.2 ΑπνδεηθηηθΪ µΫζα
Α. Σν δηθαέσµα ζπµµεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπµµεηνράο ηνπο, φπσο
νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.8, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχµβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 105 παξ.
3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/20164.
ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνµηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ
θνξΫσλ, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζµνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη
πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε (παξΪγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)5.
Ο νηθνλνµηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνένπ ζηεξέδεηαη,
εθφζνλ ν ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ νπνέν ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζµνχ
ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.46.
Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, αλ θαη
ζην κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιαµβΪλεη ηα πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο
πιεξνθνξέεο απεπζεέαο µΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - µΫινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπµβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεµα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεµα πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε
εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη ΔΔΔ ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016
4
5
6

Πρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016
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Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά πνπ Ϋρεη
αλαζΫζεη ηε ζχµβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ7.
Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο µε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη πξνζθΫξνληεο
νηθνλνµηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ:
α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζµα ηνπ ζρεηηθνχ µκεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ εθδφζεσο ηνπ
ηειεπηαένπ ηξηµάλνπ πξηλ ηελ εµεξνµελέα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ
κεηνδφηε ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ
θξΪηνπο-µΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνµηθφο θνξΫαο, απφ
ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο.
Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα µΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνµηθνχ θνξΫα ά ζηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα
εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ
παξΪγξαθν.
Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ.
θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ
αθνξΪ θαη’ ειΪρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηΫο.
ηηο πεξηπηψζεηο Αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ θαη’
ειΪρηζηνλ ηνλ ∆ηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα µΫιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνµηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθέσλ αθνξΪ
ζηνπο λφµηµνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
β1) γηα ηελ ΠαξΪγξαθν 2.2.3.4 πεξέπησζε β΄, Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξµφδηα αξρά ηνπ
νηθεένπ θξΪηνπο - µΫινπο ά ρψξαο εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαένπ εμαµάλνπ πξηλ ηελ εµεξνµελέα ππνβνιάο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε.
β2) γηα ηηο ΠαξαγξΪθνπο 2.2.3.2
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξµφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο µΫινπο ά ρψξαο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη θαηΪ ηελ εµεξνµελέα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο εέλαη θνξνινγηθΪ θαη αζθαιηζηηθΪ ελάµεξνο.
Αλ ην θξΪηνο-µΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ ά φπνπ ην Ϋγγξαθν
ά ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη
2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ µπνξεέ λα
αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - µΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε
βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο,
ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξµφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εµπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - µΫινπο ά ηεο ρψξαο
θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνµηθφο θνξΫαο.
Οη αξµφδηεο δεµφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεµε δάισζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη
δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄
ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4
Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 Τπεχζπλε ∆άισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνµηθνχ θνξΫα
ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξµφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά
εµπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - µΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ φηη δελ
ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη απνθιεηζµνχ.
γ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ8, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο
αλΪδνρνο εέλαη αλψλπµε εηαηξέα . [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξΫσζεο απηάο νη εηαηξεέεο πνπ εέλαη εηζεγκΫλεο ζην
Υξεκαηηζηάξην ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο θαη ππνβΪιινπλ πεξέ ηνχηνπ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφµηµνπ
εθπξνζψπνπ ηνπο]:
7
8

Πρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο ππνβΪιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξµφδηαο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηεο Ϋδξαο, απφ ην
νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο
εέλαη νλνµαζηηθΫο, θαζψο θαη αλαιπηηθά θαηΪζηαζε µε ηα ζηνηρεέα ησλ
κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζµφ ησλ κεηνρψλ θΪζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη
θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, ην πνιχ ηξηΪληα εξγΪζηµεο εµΫξεο πξηλ απφ ηελ εµΫξα
ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο.
ΔΪλ ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέλαη αιινδαπά αλψλπµε εηαηξέα, θαη εθφζνλ Ϋρεη, θαηΪ ην δέθαην ηεο Ϋδξαο ηεο,
νλνµαζηηθΫο κεηνρΫο πξνζθνκέδεη πηζηνπνηεηηθφ αξµφδηαο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηεο Ϋδξαο, απφ ην νπνέν λα
πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο εέλαη νλνµαζηηθΫο, αλαιπηηθά θαηΪζηαζε µεηφρσλ, µε αξηζµφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θΪζε
κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν µεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο µε εµεξνµελέα ην πνιχ
30 εξγΪζηµεο εµΫξεο πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ά θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ε
νλνκαζηηθνπνέεζε µΫρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ Ϋρεη ζπληειεζηεέ ηηο ηειεπηαέεο 30 (ηξηΪληα)
εξγΪζηµεο εµΫξεο πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο.
ε δηαθνξεηηθά πεξέπησζε, δειαδά εθφζνλ θαηΪ ην δέθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηεο δελ Ϋρεη
νλνµαζηηθΫο κεηνρΫο, ππνβΪιιεη βεβαέσζε πεξέ µε ππνρξΫσζεο νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξµφδηα
αξρά, εθφζνλ ππΪξρεη ζρεηηθά πξφβιεςε, δηαθνξεηηθΪ πξνζθνκέδεη ππεχζπλε δάισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ,
Ϋγθπξε θαη ελεκεξσκΫλε θαηΪζηαζε µεηφρσλ πνπ θαηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξεέηαη
ηΫηνηα θαηΪζηαζε, ζρεηηθά θαηΪζηαζε µεηφρσλ (µε 1%), ζχµθσλα µε ηελ ηειεπηαέα Γεληθά πλΫιεπζε, αλ νη
κΫηνρνη απηνέ εέλαη γλσζηνέ ζηελ εηαηξεέα. Αλ δελ πξνζθνµηζζεέ θαηΪζηαζε θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ε εηαηξεέα
αηηηνινγεέ ηνπο ιφγνπο πνπ νη κΫηνρνη απηνέ δελ ηεο εέλαη γλσζηνέ.
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά δελ ππεηζΫξρεηαη ζηελ θξέζε ηεο σο Ϊλσ αηηηνινγέαο. ∆χλαηαη, σζηφζν, λα απνδεέμεη ηε
δπλαηφηεηα ππνβνιάο ηεο θαηΪζηαζεο µεηφρσλ, θαη µφλν ζηελ πεξέπησζε απηά ε εηαηξεέα απνθιεέεηαη απφ
ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα.
ΠεξαηηΫξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχµβαζεο ππνβΪιιεηαη ε ππεχζπλε δάισζε ηεο θνηλάο απφθαζεο
ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ηάξεζε
ησλ µεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηάζεθε µε ην λ. 3414/2005» 9.θαη
∆) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.8 ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνµηθνχ θνξΫα ελψπηνλ αξµφδηαο
δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξµφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εµπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξΪηνπο - µΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ
απφθαζε απνθιεηζµνχ, ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε
επαγγειµαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά
εµπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο. Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο
µΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά
εµπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάµαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, µε ην νπνέν
πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγειµΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε
πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ µπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε
βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - µΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε
ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξµφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ά εµπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν
νηθνλνµηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ
εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηµΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχµβαζεο.
Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνµηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε
Βηνηερληθφ ά Δµπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην .

εγγξαθάο ζην

ΔπηπιΫνλ γηα ην πεηξΫιαην θέλεζεο (νµΪδα Γ) πΫξαλ ηνπ σο Ϊλσ πηζηνπνηεηηθνχ νη δηαγσληδφκελνη
απαηηεέηαη λα πξνζθνµέζνπλ :
α) Σα ΝνµηθΪ Πξφζσπα :
Η) Ϊδεηα εµπνξέαο αξγνχ πεηξειαένπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξέαο Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο
Ϊξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ά
9

Η ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
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ΗΗ) Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ
ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ.
β) Σα ΦπζηθΪ Πξφζσπα: Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ
πεξέπησζε (α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε
παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ.
γ)πλεηαηξηζµνέ ά ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ µε µΫιε:
Η) ΝνµηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα εµπνξέαο αξγνχ πεηξειαένπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξέαο
Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο Ϊξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ά
ΗΗ) ΝνµηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ
Ϊξζξνπ ά
ΗΗΗ) ΦπζηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ
Ϊξζξνπ.
Γηα ηελ αµφιπβδε βελδέλε ( νµΪδα Β) & ΠεηξΫιαην ΘΫξµαλζεο (νµΪδα Α)
α) Tα ΝνµηθΪ Πξφζσπα :
Η) Ϊδεηα εµπνξέαο αξγνχ πεηξειαένπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξέαο Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο
Ϊξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ά
ΗΗ) Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (α) ηεο 3 εο παξαγξΪθνπ
ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ.
ΗΗΗ) Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο πσιεηά πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο & Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο Ακφιπβδεο
βελδέλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002.
Β)ΦπζηθΪΠξφζσπα:
Η) Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (α) ηεο 3 εο παξαγξΪθνπ
ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, ά
ΗΗ) Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο πσιεηά πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο & Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο Ακφιπβδεο
βελδέλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002.
γ)πλεηαηξηζµνέ ά ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ µε µΫιε:
Η) ΝνµηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα εµπνξέαο αξγνχ πεηξειαένπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξέαο
Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο Ϊξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ά
ΗΗ) ΝνµηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ
Ϊξζξνπ ά
ΗΗΗ) ΝνµηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο πσιεηά πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο & Ϊδεηα Ληαληθάο
Δµπνξέαο Ακφιπβδεο βελδέλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ
ηνπ Ν.3054/2002, ά
ΗV) ΦπζηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο πξαηεξένπ πγξψλ θαπζέµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξΪγξαθν ηνπ έδηνπ
Ϊξζξνπ ,ά
V) ΦπζηθΪ Πξφζσπα µε Ϊδεηα Ληαληθάο Δµπνξέαο πσιεηά πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο & Ϊδεηα Ληαληθάο
Δµπνξέαο Ακφιπβδεο βελδέλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξΪθνπ ηνπ 7νπ Ϊξζξνπ
ηνπ Ν.3054/2002
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνµηθΫο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5. νη
νηθνλνµηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέγξαθν ά απφζπαζµα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρεέξεζεο (εθφζνλ
ππνρξενχληαη εθ ηνπ Νφµνπ θαηΪ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπο Ϋηνπο ηνπ δηαγσληζµνχ νηθνλνµηθΫο ρξάζεηο
(2014-2015-2016), αιιηψο δάισζε πεξέ ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρεέξεζεο θαζψο
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θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξΪ εηδηθφηεξα ηα ππφ πξνµάζεηα εέδε, θαηΪ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ
Ϋηνπο ηνπ δηαγσληζµνχ νηθνλνµηθΫο ρξάζεηο (2014-2015-2016).
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6. νη νηθνλνµηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ
θαηΪινγν ζηνλ νπνέν λα αλαθΫξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ θαη εηδηθφηεξα ην
εέδνο, νη πνζφηεηεο, ε αμέα, νη εκεξνκελέεο παξΪδνζεο θαη ππνρξΫσζεο παξΪδνζεο θαη νη παξαιάπηεο
δεµνζένπ ά ηδησηηθνχ ηνµΫα: α) ζηελ πεξέπησζε πνπ ν παξαιάπηεο αλάθεη ζην δεµφζην ηνµΫα, νη παξαδφζεηο
απνδεηθλχνληαη µε ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα ηεο αξµφδηαο ππεξεζέαο ζηα νπνέα ζα αλαθΫξεηαη θαη ε εµπξφζεζµε ά µε
παξΪδνζε ησλ εηδψλ β) ζηελ πεξέπησζε πνπ ν παξαιάπηεο αλάθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνµΫα νη παξαδφζεηο
απνδεηθλχνληαη µε επέζεµα παξαζηαηηθΪ Ϋγγξαθα πψιεζεο
2) επέζεο πεξηγξΪθνπλ αλαιπηηθΪ ηνλ ηερληθφ εμνπιηζµφ ηεο επηρεέξεζάο ηνπο
Β.5. Γηα ηελ απφδεημεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο µε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο νη νηθνλνµηθνέ θνξεέο
πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθΪ απφ επέζεµα ηλζηηηνχηα πνηφηεηαο µε ηα νπνέα βεβαηψλεηαη θαη εηδηθφηεξα:
α) ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε ηάξεζε πξνδηαγξαθψλ ά πξνηχπσλ ησλ πξντφλησλ θαηΪ ISO 9001 β) ε
δεκηνπξγέα ζπζηάκαηνο γηα ηελ πεξηβαιινληηθά δηαρεέξηζε θαηΪ ISO: 14.001 γ) ην πξφηππν γηα ην ζχζηεµα
δηαρεέξηζεο ηεο πγεέαο θαη ηελ αζθΪιεηα ζηελ εξγαζέα θαηΪ OHSAS: 18.001.
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφµηµεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνµηθφο θνξΫαο
εέλαη λνµηθφ πξφζσπν, πξνζθνκέδεη ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφµηµεο
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε ∆.. ζε ζψµα,
ζε πεξέπησζε Α.Δ., αλΪινγα µε ηε λνµηθά µνξθά ηνπ δηαγσληδνκΫλνπ). Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα
πξνθχπηνπλ ε λφµηµε ζχζηαζά ηνπ, φιεο νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ
δεζκεχεη/νπλ λφµηµα ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εµεξνµελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ (λφµηµνο εθπξφζσπνο,
δηθαέσµα ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε
ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ µειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ.
Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ, θαηΪ
πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνµηθφ θνξΫα πνπ ζπµµεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε, ζχµθσλα µε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.8. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνµηθφο θνξΫαο επηζπµεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχµθσλα
µε ηελ παξΪγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, πξνζθνκέδεη,
ηδέσο, ζρεηηθά Ϋγγξαθε δΫζµεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.10

2.3

Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο

2.3.1 Κξηηάξην αλΪζεζεο
Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο χµβαζεο εέλαη :
Α) Γηα ηα θαχζηµα :
α) Γηα ην πεηξΫιαην ζΫξµαλζεο & ηελ αµφιπβδε βελδέλε, ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηεο (%) γηα
ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θΪζε νµΪδαο, επέ ηεο εθΪζηνηε δηαµνξθνχµελεο µΫζεο ΛΗΑΝΗΚΖ ηηµάο πψιεζεο
(Μ.Λ.Σ.Π) εθΪζηνπ εέδνπο φπσο απηά αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηάξην Σηµψλ Τγξψλ Καπζέµσλ ηνπ
Τπνπξγεένπ Οηθνλνµέαο θαη ΑλΪπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.),Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζέαο Καηαλαισηά (Παξαηεξεηάξην
Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηΪ ηελ εµΫξα παξΪδνζεο απηψλ. β) Γηα ην πεηξΫιαην θέλεζεο , ην µεγαιχηεξν
πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηεο (%) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θΪζε νµΪδαο, επέ ηεο εθΪζηνηε δηαµνξθνχµελεο
µΫζεο ΥΟΝ∆ΡΗΚΖ ηηµάο πψιεζεο (Μ.Υ.Σ.Π) φπσο απηά αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηάξην Σηµψλ
10

Πρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
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Τγξψλ Καπζέµσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνµέαο θαη ΑλΪπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.) ,Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζέαο
Καηαλαισηά (Παξαηεξεηάξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηΪ ηελ εµΫξα παξΪδνζεο απηψλ.
Σα πνζνζηΪ απηφ µπνξεέ λα εέλαη θαη αξλεηηθΪ, ρσξέο λα ππεξβαέλνπλ ην 5% (Ν4257, Άξζξν 63).
Β) Γηα ηα ιηπαληηθΪ:
Ζ αλΪζεζε ζα γέλεη µε ην ζχζηεµα ηνπ εληαένπ πνζνζηνχ Ϋθπησζεο επέ ηεο % θαη µε θξηηάξην θαηαθχξσζεο
ηε ραµειφηεξε ηηµά επέ ησλ ηηµψλ ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηεο µειΫηεο ηεο ππεξεζέαο, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο
πεξέ πξνµεζεηψλ δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.

2.4

ΚαηΪξηηζε - Πεξηερφµελν Πξνζθνξψλ

2.4.1 Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη µε βΪζε ηα παξαθΪησ :
ΠαξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ππνβνιά πξνζθνξΪο γηα µέα ά πεξηζζφηεξεο νµΪδεο-θνξεέο θαη γηα ην
ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζεηζψλ πνζνηάησλ θΪζε νµΪδαο
Οη νµΪδεο ηεο µειΫηεο εέλαη ηΫζζεξεηο (4):
ΟµΪδα Α: ΠεηξΫιαην ΘΫξµαλζεο
ΟµΪδα Β: Βελδέλε Αµφιπβδε
ΟµΪδα Γ: ΠεηξΫιαην Κέλεζεο
ΟµΪδα ∆: ΛηπαληηθΪ
Οη πξνυπνινγηζκνέ ησλ θνξΫσλ καο
εέλαη πΫληε(5)
ε θΪζε πεξέπησζε νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνπλ ππνρξεσηηθΪ ην ζχλνιν ησλ
εηδψλ θΪζε νµΪδαο-θνξΫα. ΠξνζθνξΪ ε νπνέα ζα πεξηιακβΪλεη νξηζµΫλα απφ ηα εέδε µέαο νµΪδαο ά γηα µΫξνο
ηεο πξνθεξπρζεέζαο πνζφηεηαο απηψλ ζα απνξξέπηεηαη.
∆ελ επηηξΫπνληαη νη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο.
Ζ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ςεθηαθΪ εέηε
απφ φινπο ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνµέµσο
εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ, απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο
ζπµµεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνµάο αµνηβάο µεηαμχ ηνπο) θΪζε µΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο
θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηµΫο γηα ηα ιηπαληηθΪ ά ην πνζνζηφ Ϋθπησζεο γηα ηα θαχζηµα (πεηξΫιαην ζΫξµαλζεο,
αµφιπβδε βελδέλε, πεηξΫιαην θέλεζεο) ζα εέλαη ζηαζεξΫο θαζ΄φιε ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη.
Ωο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο νη νπνέεο α) δελ δέλεηαη ηηµά ζε επξψ ά πνπ θαζνξέδεηαη ζρΫζε
επξψ µε μΫλν λφµηζµα β) δελ πξνθχπηεη µε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµά.
2.4.2

Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, µΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖ∆Ζ, µΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εµεξνµελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα
δηαθάξπμε (Άξζξν 1.5) ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφκελα ζην
λ.4412/2016 , ηδέσο Ϊξζξα 36 θαη 37 θαη ζηηο δηαηΪμεηο ηεο µε αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-62017 η.Β 1924) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνµέαο θαη ΑλΪπηπμεο «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο
ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ..)»,
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Γηα ηε ζπµµεηνρά ζην δηαγσληζµφ νη ελδηαθεξφµελνη νηθνλνµηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ ςεθηαθά
ππνγξαθά, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκΫλε αξρά παξνράο ςεθηαθάο ππνγξαθάο θαη λα εγγξαθνχλ ζην
ειεθηξνληθφ ζχζηεµα (ΔΖ∆Ζ- Γηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηΫξσ
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δηαδηθαζέα εγγξαθάο ηεο µε αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-6-2017 η.Β 1924) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνµέαο θαη ΑλΪπηπμεο «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάµαηνο
Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ..)»,
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα µΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα µε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ϊξζξν 37
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 6 ηεο σο Ϊλσ Τπνπξγηθάο Απφθαζεο.
ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιάο
πξνζθνξΪο ζην χζηεµα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΔΖ∆Ζ, ε αλαζΫηνπζα αξρά
ζα ξπζµέζεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ µε ζρεηηθά αλαθνέλσζά ηεο11.
2.4.2.3. Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ µε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν µε ηελ Ϋλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθΪ πµµεηνράο –Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ νπνέν
πεξηιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ ζχµθσλα µε ηηο
δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνµνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν µε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνµηθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνµηθά
πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξΫα θαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ.
Απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεµαέλνληαη µε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο
πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα12, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 .
Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνµηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά
εµπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφµνπ ά
δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο.
∆ελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ µε ηηο ηηµΫο κνλΪδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνµηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αμηνιφγεζά ηεο.
2.4.2.4. Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο ζπληΪζζνπλ ηελ ηερληθά θαη νηθνλνµηθά ηνπο πξνζθνξΪ ζπκπιεξψλνληαο ηηο
αληέζηνηρεο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξµεο ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλΫρεηα ην ζχζηεµα παξΪγεη ηα ζρεηηθΪ
ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηα νπνέα ππνγξΪθνληα ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ
πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξµα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ pdf
(ην νπνέν ζα ππνγξαθεέ ειεθηξνληθΪ) πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε ην ζχζηεµα παξΪγεη ζρεηηθφ
µάλπµα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf
2.4.2.5. Ο ρξάζηεο - νηθνλνµηθφο θνξΫαο ππνβΪιιεη ηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο µΫζσ ηνπ πζηάµαηνο,
φπσο πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ:
Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπµµεηνρά ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξΫα ζηε δηαδηθαζέα ππνβΪιινληαη απφ
απηφλ ειεθηξνληθΪ ζε µνξθά αξρεέσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ/παξαρζεέ απφ ηνλ έδην, θΫξνπλ
νξαηά µε θξππηνγξαθεκΫλε ςεθηαθά ππνγξαθά ζθιεξάο απνζάθεπζεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ
ηεο ππνγξαθάο.
Απφ ην χζηεµα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ε φπνηα απνζηΫιιεηαη ζηνλ
νηθνλνµηθφ θνξΫα µε µάλπµα ειεθηξνληθνχ Σαρπδξνκεένπ.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζέµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ησλ σο Ϊλσ ζηνηρεέσλ
θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκέδνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξΫα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζε Ϋληππε
µνξθά θαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα ζηνηρεέα ηεο ειεθηξνληθάο πξνζθνξΪο ηα νπνέα απαηηεέηαη λα
πξνζθνµηζζνχλ ζε πξσηφηππε µνξθά ζχµθσλα µε ηνλ λ. 4250/2014. ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη
ελδεηθηηθΪ ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπµµεηνράο, ηα πξσηφηππα Ϋγγξαθα ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ηδησηηθνχο
θνξεέο θαη δελ θΫξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηε θξαγέδα ηεο ΥΪγεο
(Apostille).∆ελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε µνξθά ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα θΫξνπλ ςεθηαθά
ππνγξαθά, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη φζα πξνβιΫπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξεέο ππνρξενχληαη
λα απνδΫρνληαη ζε αληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.

11
12

Πρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρκρο 11, παρ. 1.11 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ
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Ζ αλαζΫηνπζα αξρά µπνξεέ λα δεηεέ απφ πξνζθΫξνληεο θαη ππνςάθηνπο ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεµεέν θαηΪ
ηελ δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ ζε Ϋληππε µνξθά θαη ζε εχινγε πξνζεζµέα φια ά νξηζµΫλα
δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη ειεθηξνληθΪ, φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά
ηεο δηαδηθαζέαο13.
2.4.3 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «∆ηθαηνινγεηηθΪ πµµεηνράο- Σερληθά ΠξνζθνξΪ»
2.4.3.1 Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπµµεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα
πεξηιακβΪλνπλ
ζχµθσλα
µε
ην
Ϊξζξν
93
ηνπ
Ν.4412/2016:
α) ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χµβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ
79 ηνπ λ. 4412/2016.
Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ ην νπνέν Ϋρεη αλαξηεζεέ, ζε µνξθά αξρεέσλ ηχπνπ
ΥΜL θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖ∆Ζ θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην
ηµάµα ηεο δηαθάξπμεο
∆εδνµΫλνπ φηη ν δηαγσληζµφο εέλαη ειεθηξνληθφο ,ε ππνγξαθά ζην ΔΔΔ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζα πξΫπεη λα
εέλαη ςεθηαθά.
β) ηελ εγγχεζε ζπµµεηνράο, φπσο πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα Ϊξζξα
αληέζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.

2.1.5 θαη 2.2.2

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπµµεηνράο πξνζθνκέδεηαη ζε Ϋληππε µνξθά (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέµσλ
εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ην ΔΔΔ γηα θΪζε
νηθνλνµηθφ θνξΫα πνπ ζπµµεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηνηρεέα θαη Ϋγγξαθα πνπ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά φπσο
πεξηγξΪθνληαη ζην ηεχρνο “ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο” ηεο µειΫηεο . ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα Ϋγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθΪ, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, µε βΪζε ην
θξηηάξην αλΪζεζεο, ζχµθσλα µε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο Ϊλσ ΠαξΪξηεµα
∆ηθαηνινγεηηθΪ Σερληθάο ΠξνζθνξΪο
1. Τπεχζπλε ∆άισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86. φπσο ηζρχεη , ησλ λνµέµσλ εθπξνζψπσλ ηεο επηρεέξεζεο,
ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη α) φηη ά πξνζθνξΪ ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηΫρνληα γηα εθαηφλ νγδφληα (180)
εµΫξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνµΫλε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ
δηαγσληζµνχ. β) φηη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ιάθζεθε ππφςε ην Πεξηερφµελν ησλ φξσλ θαη ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο & µειΫηεο θαη φηη ηνπο απνδΫρνληαη πιάξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
2.
Τπεχζπλε ∆άισζε ηνπ Ν.1599/86. ηνπ ζπκκεηΫρνληνο γηα ην ΠεηξΫιαην ΘΫξµαλζεο µε ηελ νπνέα λα
δειψλεη ηα ζηνηρεέα δηεχζπλζεο ηνπ Πξαηεξένπ Τγξψλ Καπζέµσλ θαη φηη αλαιακβΪλεη ηελ επζχλε γηα ηελ
παξΪδνζε ηνπ πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο, ζηα θηέξηα ηνπ ∆άµνπ, ηεο ΚΔΓΖΚ, θαη ζηα ρνιηθΪ Κηέξηα –
πγθξνηάκαηα.
3.
Τπεχζπλε ∆άισζε ηνπ Ν.1599/86. ηνπ ζπκκεηΫρνληνο γηα ηελ Αµφιπβδε Βελδέλε µε ηελ νπνέα ζα
δειψλεη ηα ζηνηρεέα δηεχζπλζεο ηνπ Πξαηεξένπ Τγξψλ Καπζέµσλ θαζψο θαη φηη απηφ βξέζθεηαη εληφο ησλ
νξέσλ ηνπ ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο θαζψο θαη ηελ δΫζµεπζε γηα ηελ απζεκεξφλ εθηΫιεζε ησλ παξαγγειηψλ.
4. Τπεχζπλε ∆άισζε ηνπ Ν.1599/86. ηνπ ζπκκεηΫρνληνο γηα ην ΠεηξΫιαην Κέλεζεο πνχ ζα δειψλεη φηη
αλαιακβΪλεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ πεηξειαένπ θέλεζεο γηα ην ∆άµν ΚαζζΪλδξαο ζηηο
εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Πξαηεξένπ ηνπ πγξψλ Καπζέκσλ ηνπ αλαδφρνπ εληφο ηνπ Γάκνπ.
5.Τπεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη ε ρψξα πξνΫιεπζεο ηνπ θΪζε εέδνπο θαπζέµνπ πνπ
πξνζθΫξνπλ θαζψο θαη ην εξγνζηΪζην, ζην νπνέν γέλεηαη ε δηχιηζε θαη επεμεξγαζέα ηνπ θΪζε πξνζθεξφκελνπ
εέδνπο θαπζέµνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηΪζηαζάο ηνπ.
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Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του
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6.Τπεχζπλε δάισζε Ν. 1599/86 µε ηελ νπνέα ν αλΪδνρνο ζα εγγπΪηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα θαχζηµα
θαη ιηπαληηθΪ, εέλαη ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ αλαιπηηθΪ αλαθΫξνληαη
ζηε µειΫηε ηεο ππεξεζέαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο απηάο.
Γηα ηελ νµΪδα ησλ ιηπαληηθψλ απαηηεέηαη:
1. Έθζεζε ζε Ϋληππν ηνπ πξνµεζεπηά ά ηερληθΪ δειηέα/θπιιΪδηα φπνπ ζα αλαθΫξνληαη αλΪ εέδνο ηνπ
πξνυπνινγηζµνχ ησλ Ληπαληηθψλ ηα εμάο : α) Ζ επσλπκέα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, β) Ο
θαηαζθεπαζηάο γ) φια ηα ραξαθηεξηζηηθΪ (πεξηγξαθά εέδνπο , ιεηηνπξγέα , θπζηθνρεκηθΪ , ηππηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ , εθαξκνγΫο, πξνδηαγξαθΫο, εηδηθφ βΪξνο , δεέθηεο ημψδνπο, ζεµεέν
αλΪθιεμεο/ξνάο .
2. Αληέγξαθν ηεο Ϋγθξηζεο θπθινθνξέαο ηνπ εέδνπο απφ ην Γ.Υ.Κ.
3. Ζ δηΪξθεηα δσάο (ρηιηφκεηξα, ρξφλνο-ψξεο ιεηηνπξγέαο)
4. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη ηα πξνζθεξφκελα εέδε εέλαη ζχµθσλα µε ηηο απαηηνχκελεο
ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηεο µειΫηεο θαη φηη ζα εέλαη πξσηνγελά θαη φρη αλαθπθισκΫλα.
5. Βεβαέσζε ζπµµεηνράο ζε Δ∆ (πιινγηθφ χζηεµα Δλαιιαθηηθάο ∆ηαρεέξηζεο) απνβιάησλ
ιηπαληηθψλ ειαέσλ θαη ζπζθεπαζηψλ ιηπαληηθψλ), ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο
ηνπ Ν. 2939/2001 θαη ηνπ Π.∆. 82/2004, γηα φπνην απφ ηα εέδε απαηηεέηαη. Ωο πξνο ηα ΑΛΔ
(Απφβιεηα
Ληπαληηθψλ
Διαέσλ)
πνπ
εµπέπηνπλ
ζην
Δ∆,
δεέηε
εδψ:
http://www.eoan.gr/el/content/11
H /Οη ππεχζπλε/εο δάισζε/ζεηο ππνγξΪθεηαη/νληαη ςεθηαθΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα θαη δελ απαηηεέηαη
ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο. ΤπνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ ζε µνξθά .pdf θαη δελ πξνζθνκέδνληαη ζηελ
αλαζΫηνπζα αξρά.
εµεηψλεηαη φηη φιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ.1599/86 ,πξΫπεη λα θΫξνπλ επέ πνηλά απνθιεηζµνχ
ηελ ζθξαγέδα ηεο επηρεέξεζεο θαη λα ππνγξΪθνληαη:
•

Απφ ην έδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπµµεηΫρεη ζην δηαγσληζµφ, ά

• Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεέα:
α ) νη ∆ηαρεηξηζηΫο, φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν εέλαη Ο.Δ,Δ.Δ,Η.Κ.Δ,ά Δ.Π.Δ.
β ) ν ∆ηεπζχλσλ χκβνπινο & φια ηα µΫιε ηνπ ∆., φηαλ εέλαη Α.Δ.
γ) ζε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ, νη λφµηµνη εθπξφζσπνη ηνπ.
δ ) φηαλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη ζπλεηαηξηζµφο ε σο Ϊλσ ππ. δάισζε ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν
ηνπ ζπλεηαηξηζµνχ.
ε ) ηελ πεξέπησζε Έλσζεο απφ ηνπο λνµέµνπο εθπξνζψπνπο ησλ µειψλ ηεο Έλσζεο.
2.4.4

Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «Οηθνλνµηθά ΠξνζθνξΪ» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο Οηθνλνκηθψλ
Πξνζθνξψλ.

Ζ Οηθνλνµηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ πξνζθΫξνληα ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ επέ πνηλά απνθιεηζµνχ ζηνλ
(ππφ)θΪθειν <<Οηθνλνµηθά ΠξνζθνξΪ>>.
Ζ Οηθνλνµηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη µε βΪζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο ,φπσο
νξέδνληαη πην θΪησ:
Α) Γηα ηα θαχζηµα :
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α) Γηα ην πεηξΫιαην ζΫξµαλζεο & ηελ αµφιπβδε βελδέλε, µε βΪζε ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηεο
(%) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θΪζε νµΪδαο-θνξΫα, επέ ηεο εθΪζηνηε δηαµνξθνχµελεο µΫζεο ΛΗΑΝΗΚΖ ηηµάο
πψιεζεο (Μ.Λ.Σ.Π) εθΪζηνπ εέδνπο φπσο απηά αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηάξην Σηµψλ Τγξψλ
Καπζέµσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνµέαο θαη ΑλΪπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.),Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζέαο Καηαλαισηά
(Παξαηεξεηάξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηΪ ηελ εµΫξα παξΪδνζεο απηψλ.
β) Γηα ην πεηξΫιαην θέλεζεο , ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηεο (%) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θΪζε
νµΪδαο, επέ ηεο εθΪζηνηε δηαµνξθνχµελεο µΫζεο ΥΟΝ∆ΡΗΚΖ ηηµάο πψιεζεο (Μ.Υ.Σ.Π) φπσο απηά
αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηάξην Σηµψλ Τγξψλ Καπζέµσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνµέαο θαη ΑλΪπηπμεο
(ΤΠ.ΑΝ.) ,Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζέαο Καηαλαισηά (Παξαηεξεηάξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηΪ ηελ εµΫξα
παξΪδνζεο απηψλ.
Σα πνζνζηΪ απηφ µπνξεέ λα εέλαη θαη αξλεηηθΪ, ρσξέο λα ππεξβαέλνπλ ην 5% (Ν4257, Άξζξν 63).
Β) Γηα ηα ιηπαληηθΪ ζα δνζεέ εληαέν πνζνζηφ Ϋθπησζεο(ρακειφηεξε ηηκά) επέ ηεο ζπλνιηθάο ηηµάο ηνπ
πξνυπνινγηζµνχ ηεο ππεξεζέαο .
Ζ Οηθνλνµηθά ΠξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ επέ πνηλά απνξξέςεσο ζηνλ (ππφ)θΪθειν << Οηθνλνµηθά
ΠξνζθνξΪ>>. πκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξµα ηνπ ζπζηάκαηνο . ηε ζπλΫρεηα, ην
ζχζηεµα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν , ζε µνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη
απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξµα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη
ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε
πεξέπησζε, ην ζχζηεµα παξΪγεη ζρεηηθφ µάλπµα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην
ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf.
Δθφζνλ ε νηθνλνµηθά πξνζθνξΪ δελ Ϋρεη απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξµεο ηνπ
ζπζηάκαηνο, ν πξνζθΫξσλ επηζπλΪπηεη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα.
Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεµα, ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξµα ηεο
Οηθνλνµηθάο πξνζθνξΪο ηνπ ζπζηάκαηνο, νη ζπµµεηΫρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηµά πξνζθνξΪο ηελ
ηηµά µε ηξέα (3) δεθαδηθΪ ςεθέα (αξηζµφ) πνπ πξνθχπηεη µεηΪ ηελ αθαέξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο
Ϋθπησζεο πνπ πξνζθΫξνπλ απφ ηελ ηηµά αλαθνξΪο πνπ ηέζεηαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε γηα ην
αληέζηνηρν ππφ πξνµάζεηα εέδνο.
ΣηµΫο αλαθνξΪο ρσξέο ΦΠΑ γηα ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ:
Σηµά αλαθνξΪο Πεηξειαένπ ΘΫξµαλζεο :1,10 €/lt
Σηµά αλαθνξΪο Πεηξειαένπ Κέλεζεο : 1,25 €/lt
Σηµά αλαθνξΪο Βελδέλεο Αµφιπβδεο : 1,70 €/lt
ΠαξΪδεηγκα : Έζησ φηη ν ζπµµεηΫρσλ Ϋρεη πξνζθΫξεη Ϋθπησζε επέ ηεο ηηµάο ( φπσο αθξηβψο δεηεέηαη απφ ηελ
δηαθάξπμε) 2% γηα ην πεηξΫιαην θέλεζεο. ηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξµα ηεο Οηθνλνµηθάο πξνζθνξΪο ηνπ
ζπζηάκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηµά πξνζθνξΪο 1,250-(1,250 x0,02)= 1,250-0,025=1,225.΄
Καζψο ε νηθνλνµηθά πξνζθνξΪ, δειαδά ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ Ϋθπησζεο,Ϋρεη απνηππσζεέ Ϋµµεζα ζηηο
εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξµεο ηνπ ζπζηάκαηνο ν πξνζθΫξσλ ζα επηζπλΪςεη ζηελ ειεθηξνληθά νηθνλνµηθά
πξνζθνξΪ ηνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν θαη ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν,ζχµθσλα µε ην ππφδεηγκα ηεο
Οηθνλνµηθάο πξνζθνξΪο ,ζε µνξθά pdf. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β)
Α. ΣηµΫο
Οη ηηµΫο ζα δέδνληαη ππνρξεσηηθΪ ζε επξψ θαη ζα αλαγξΪθνληαη νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο .
Ζ νιφγξαθε αλαγξαθά ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµάο ππεξηζρχεη ηεο αληέζηνηρεο αξηζκεηηθάο.
• Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη απαξαέηεηα λα θαιχπηνπλ φια ηα εέδε ηεο θΪζε νµΪδαο-θνξΫα ηεο πξνµάζεηαο.
• ΠξνζθνξΪ πνπ ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.
• Ζ επέδνζε ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ έδην πξνµεζεπηά δελ επηηξΫπεηαη.
• ην δηαγσληζµφ δε γέλνληαη δεθηΫο αληηπξνζθνξΫο θαη ζε πεξέπησζε ππνβνιάο ηνπο απνξξέπηνληαη, σο
απαξΪδεθηεο.
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• Ο δηαγσληδφκελνο ζεσξεέηαη φηη απνδΫρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο.
• ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο, δε γέλεηαη απνδεθηά ,αιιΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, θΪζε
δηεπθξέληζε, ηξνπνπνέεζε ά απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθάξπμεο ά ηεο πξνζθνξΪο.
ηελ ηηµά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχµθσλα µε ηελ
θεέµελε λνµνζεζέα, µε ζπµπεξηιαµβαλνµΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη µε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχµβαζεο [παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ Ϊξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016].
Δπηζεκαέλεηαη φηη ην εθΪζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΫξσ ηηµάο ζα ππνινγέδεηαη
απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηµΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Ωο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο: α) δελ δέλεηαη ηηµά ζε ΔΤΡΩ ά πνπ θαζνξέδεηαη
ζρΫζε ΔΤΡΩ πξνο μΫλν λφµηζµα, β) δελ πξνθχπηεη µε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµά, µε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηµά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηεο ζχµβαζεο πνπ
θαζνξέδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά .

2.4.5

Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεµα εθαηφλ νγδφληα
(180) εµεξψλ απφ ηελ επνµΫλε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ (Ϊξζξν 97 λ. 4412/2016).
ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν απνξξέπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο µπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά,
πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, µε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπµµεηνράο ζχµθσλα µε ηα
νξηδφµελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεµα έζν µε ηελ πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα.
ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα
απνηειΫζµαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ
πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεµφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη
νηθνλνµηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα µπνξνχλ λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ
πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπµµεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ
αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα
ζπλερέδεηαη µε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνµηθνέ θνξεέο.
2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
H αλαζΫηνπζα αξρά µε βΪζε ηα απνηειΫζµαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ:
α) ε νπνέα δελ ππνβΪιιεηαη εµπξφζεζµα, µε ηνλ ηξφπν θαη µε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη πην πΪλσ θαη
ζπγθεθξηµΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφµελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο),
2.4.4. (Πεξηερφµελν θαθΫινπ Οηθνλνµηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο (Ϊξζξα 92 Ϋσο 97, ην Ϊξζξν 100
θαζψο θαη ηα Ϊξζξα 102 Ϋσο 104 ηνπ λ. 4412/16).
β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪιµαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη
ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ
θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ ζπκπιάξσζε ηεο, ζχµθσλα µε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο
δηαθάξπμεο.
γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο
πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζχµθσλα µε ηελ παξΪγξαθν
3.1.1 ηεο παξνχζεο θαη ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
δ ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ,
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ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο. Ο
πεξηνξηζµφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4
ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ µε θνηλΪ µΫιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο µΫιε ελψζεσλ.
δ) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε,
ε) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,
ζ) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζεο
δηαθάξπμεο θαη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχµβαζε.
3. ∆ΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ∆ΗΑ∆ΗΚΑΗΑ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
3.1 ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
3.1.1 Ζιεθηξνληθά απνζθξΪγηζε πξνζθνξψλ
Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖ∆Ζ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξµφδην φξγαλν ηεο ΑλαζΫηνπζαο
Αξράο (Δπηηξνπά Γηαγσληζµνχ), πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ
θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα:
Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «∆ηθαηνινγεηηθΪ πµµεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ»
ηΫζζεξηο (4) εξγΪζηµεο εµΫξεο µεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εµεξνµελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ
θαη ψξα 1 0 : 0 0 π µ µΫζσ ησλ αλσηΫξσ αξµφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ζχζηεµα νξγΪλσλ
ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεέκελσλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ αλΪζεζε
δεµνζέσλ ζπµβΪζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ
Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνµηθά ΠξνζθνξΪ», θαηΪ ηελ εµεξνµελέα θαη
ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά
Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «∆ηθαηνινγεηηθΪ
εµεξνµελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά

θαηαθχξσζεο»,

θαηΪ

ηελ

Με ηελ απνζθξΪγηζε ησλ σο Ϊλσ θαθΫισλ, αλΪ ζηΪδην, θΪζε πξνζθΫξσλ πνπ ζπλερέδεη ζε επφµελν ζηΪδην
απνθηΪ πξφζβαζε ζηηο ινηπΫο πξνζθνξΫο θαη ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπο, µε ηελ επηθχιαμε ησλ
Πηπρψλ εθεέλσλ

ηεο θΪζε πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ

ραξαθηεξηζζεέ σο εκπηζηεπηηθΫο.

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά µπνξεέ λα θαιΫζεη ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξεέο λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα δηεπθξηλέζνπλ ηα
Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ά λα δηεπθξηλέζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά
Οηθνλνµηθάο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη
ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ µΫζσ ησλ αξµφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεµα νξγΪλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ
θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηµΫλσλ δηαηΪμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) Ζ αξµφδηα Δπηηξνπά θαηαρσξεέ φζνπο ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζΫληα απηψλ
δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηα απνηειΫζµαηα ηνπ ειΫγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα µΫιε ηνπ
νξγΪλνπ.
β) ηε ζπλΫρεηα ην αξµφδην φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο, ζχµθσλα µε
ηνπο φξνπο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχµβαζεο θαη ζπληΪζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ πνπ δελ γέλνληαη απνδεθηΫο ,θαη ηελ απνδνρά ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ µε βΪζε ην θξηηάξην
αλΪζεζεο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχµβαζεο. Σα αλσηΫξσ ππφ ζηνηρεέα α θαη β ζηΪδηα µπνξεέ λα γέλνληαη θαη
εληαέα.
γ) Οη θαηΪ ηα αλσηΫξσ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη µε ηα νηθνλνµηθΪ ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ, µεηΪ ηελ
νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγέδνληαη θαηΪ ηελ
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εµεξνµελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ απνδεθηΫο
θαηΪ ηα πξνεγνχκελα σο Ϊλσ ζηΪδηα α΄ θαη β΄ νη θΪθεινη ηεο Οηθνλνµηθάο πξνζθνξΪο δελ απνζθξαγέδνληαη
αιιΪ ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά µΫρξη ηελ νξηζηηθά επέιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ
ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα ζχµθσλα µε ηελ παξΪγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.
δ) Ζ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληΪζζεη
πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο, ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ
µε βΪζε ην νξηδφκελν µε ηελ παξνχζα θξηηάξην αλΪζεζεο θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ραµειΫο ζε ζρΫζε µε ην αληηθεέκελν ηεο ζχµβαζεο ά αλαζΫηνπζα
αξρά απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξεέο λα εμεγάζνπλ ηελ ηηµά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ
πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, θαηΪ αλψηαην φξην δΫθα (10) εµεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 Ν.
4412/2016.
ηελ πεξέπησζε ηζφηηµσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν µε θιάξσζε µεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηµεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ηνπ
δηαγσληζµνχ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηµεο πξνζθνξΫο.
Σα απνηειΫζµαηα ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ επηθπξψλνληαη µε απφθαζε/απνθΪζεηο ηνπ απνθαηλφκελνπ
νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα θνηλνπνηεέηαη ζηνπο πξνζθΫξνληεο µΫζσ ηνπ ΔΖ∆Ζ.
ΚαηΪ ησλ αλσηΫξσ απνθΪζεσλ ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά
παξνχζαο.

ζχµθσλα µε ηελ παξΪγξαθν 3.4. ηεο

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο - δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο
ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά ειεθηξνληθά
πξφζθιεζε
µΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο ζηνλ πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλΪδνρν»), θαη ηνλ θαιεέ λα ππνβΪιεη εληφο πξνζεζκέαο, δΫθα πΫληε (15) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο
ζρεηηθάο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα πνπ εθδέδνληαη, ζχµθσλα µε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ
Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.9.2.
ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε µε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ηεο
παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ
παξαγξΪθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηάο.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθΪ, ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), ειεθηξνληθΪ µΫζσ
ηνπ ζπζηάκαηνο, ζε µνξθά αξρεέσλ .pdf θαη πξνζθνκέδνληαη θαηΪ πεξέπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3)
εξγΪζηκσλ εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελέα ππνβνιάο ηνπο. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην θΫξνπλ ςεθηαθά
ππνγξαθά.
Με ηελ παξαιαβά ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεµα εθδέδεη επηβεβαέσζε ηεο παξαιαβάο ηνπο θαη
απνζηΫιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ µάλπµα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε.
Αλ µεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε θαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη δελ
Ϋρνπλ πξνζθνµηζζεέ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππνβιάζεθαλ, παξΫρεηαη πξνζεζµέα ζηνλ πξνζσξηλφ
αλΪδνρν λα ηα πξνζθνµέζεη ά λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πΫληε (5) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο
Ϋγγξαθεο, µΫζσ ηνπ πζηάµαηνο, εηδνπνέεζάο ηνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά µπνξεέ αηηηνινγεκΫλα λα παξαηεέλεη
ηελ σο Ϊλσ πξνζεζµέα θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπΫληε (15) επηπιΫνλ εµΫξεο.
Όζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο ιαµβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ.
Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε
ζπµµεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ αµΫζσο επφκελε πιΫνλ
ζπµθΫξνπζα απφ νηθνλνµηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ:
i) θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ µε ην ΔΔΔ.,
εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά, ά
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ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεµα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά αληέγξαθα ησλ
παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνµέζζεθαλ λνµέµσο θαη εµπξνζΫζµσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζΫζεηο ζπµµεηνράο ζχµθσλα µε ηα Ϊξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζµνχ) θαη 2.2.4 Ϋσο 2.2.8 (θξηηάξηα
πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα κεηαβνιΫο ζηηο
πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη µε ην ΔΔΔ., φηη πιεξνέ, νη νπνέεο επάιζαλ ά
γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε µεηΪ ηελ δάισζε θαη µΫρξη ηελ εµΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ
πξνζθφµηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο
αξράο ε εγγχεζε ζπµµεηνράο ηνπ14.
Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ά δελ πξνζθνµέζεη Ϋλα ά
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ απνδεέμεη φηη πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο
ζχµθσλα µε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη µε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ
Δπηηξνπά ηνπ ∆ηαγσληζµνχ θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο
γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο εέηε γηα
ηελ θάξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαέλεηαη φηη, ε αξµφδηα επηηξνπά ηνπ δηαγσληζµνχ,
µε αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζά ηεο, µπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο γηα νιφθιεξε ά
κεγαιχηεξε ά κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμάο: Πνζνζηφ …30%….. ζηελ
πεξέπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ …50%…. ζηελ πεξέπησζε µκηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα
θαηαθχξσζε µΫξνπο ηεο πνζφηεηαο θΪησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηΫξσ πνζνζηνχ, απαηηεέηαη πξνεγνχκελε
απνδνρά απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν
Σα απνηειΫζµαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο Δπηηξνπάο
επηθπξψλνληαη µε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχµβαζεο
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, µαδέ µε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη
Απνδεθηά πξνζθνξΪ ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 108 ηνπ λ.4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν,
ειεθηξνληθΪ µΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθΫξεη ηελ πξνζεζµέα γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο ζχµθσλα µε ηελ
επφκελε παξΪγξαθν 3.4.
Σα Ϋλλνµα απνηειΫζµαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχµβαζεο επΫξρνληαη εθφζνλ
ζπληξΫμνπλ ζσξεπηηθΪ ηα θΪησζη :
α) Ϊπξαθηε πΪξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ Ϊζθεζεο ησλ πξνβιεπνκΫλσλ ζηελ παξΪγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο
βνεζεκΪησλ θαη µΫζσλ ζην ζηΪδην ηεο πξνδηθαζηηθάο θαη δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο θαη απφ ηηο απνθΪζεηο
αλαζηνιψλ επέ απηψλ.
β) Οινθιάξσζε ηνπ πξνζπµβαηηθνχ ειΫγρνπ απφ ην Δθιεθηηθφ πλΫδξην, ζχµθσλα µε ηα Ϊξζξα 5 & 36 ηνπ
Ν 4129/2013.
γ) θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβΪιεη
επηθαηξνπνηεµΫλα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2.
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο
πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ
Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.

14

Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3
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ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ µΫζα ζηελ ηεζεέζα
πξνζεζµέα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγπεηηθά επηζηνιά
ζπµµεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, µε ηελ έδηα δηαδηθαζέα, γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ
αµΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπµθΫξνπζα απφ νηθνλνµηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ.
3.4 ΠξνδηθαζηηθΫο ΠξνζθπγΫο - Πξνζσξηλά Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα
∆ηαθνξΫο πνπ αλαθχνληαη απφ πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο, νη νπνέεο εθδέδνληαη ά ζπληεινχληαη µεηΪ ηελ
26ε Ηνπλένπ 2017 δηΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Βηβιένπ ΗV (Ϊξζξα 345 Ϋσο 374) ηνπ λ. 4412/2016
θαη ηνπ Π.∆ 39/17 «Καλνληζµφο εμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξράο ΔμΫηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)». Δηδηθφηεξα, θΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ
λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε ζχµβαζε θαη ππνζηεέ ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεµηΪ απφ πξΪμε ά
παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο δηαθάξπμεο, δηθαηνχηαη λα αζθάζεη
ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο λνµηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο
αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεµΪ ηνπ, ζχµθσλα µε ην αξζ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οη πξνζεζκέεο Ϊζθεζεο
ηεο πξνζθπγάο νξέδνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ αξζ. 361 Ν. 4412/16. ΔηδηθΪ γηα πξνζθπγά θαηΪ ηεο
δηαθάξπμεο, ε πιάξεο γλψζε ηεθκαέξεηαη µεηΪ ηελ πΪξνδν 15 εµεξψλ απφ ηε δεκνζέεπζε ζην ΚΖΜ∆Ζ.
Ζ πξνζθπγά ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ µε ηε ρξάζε ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ, φπσο απηφ παξαηέζεηαη ζην
ΠαξΪξηεµα I ηνπ Π.∆ 39/17 (Ϊξζξν 362 παξ. 2 λ. 4412/2016θαη §2 Ϊξζξνπ 8 Π∆ 39/17).
Ζ πξνζθπγά θαηαηέζεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζµνχ θαη θνηλνπνηεέηαη µε µάλπµα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ ζηελ ΑΔΠΠ. Ωο εµεξνµελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθπγάο ζεσξεέηαη ε
εµεξνµελέα ειεθηξνληθάο θαηαρψξηζεο απηάο ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζµνχ.
Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ µε ηε ζπκπιάξσζε ηεο εηδηθάο θφξµαο ηνπ
πζηάµαηνο θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξΪθνπ ζε µνξθά αξρεένπ ηχπνπ .pdf ην νπνέν θΫξεη
ςεθηαθά ππνγξαθά ζθιεξάο απνζάθεπζεο.
ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ (Δ..Ζ.∆Ζ..), ε νπνέα πηζηνπνηεέηαη απφ ηε
∆ηεχζπλζε ΑλΪπηπμεο θαη Τπνζηάξημεο ηνπ Δ..Ζ.∆.Ζ.. ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δκπνξένπ θαη
Πξνζηαζέαο Καηαλαισηά ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνµέαο, ΑλΪπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, ά ζε πεξέπησζε πνπ ε
δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα δελ δηελεξγεέηαη µΫζσ ηνπ ΔΖ∆Ζ, ε πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά θαηαηέζεηαη
ειεθηξνληθΪ ζηελ ΑΔΠΠ µΫζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ (e-mail).
ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη σο Ϊλσ αλαθεξφκελεο δηαηΪμεηο ηνπ Βηβιένπ IV ηνπ Ν 4412/16 θαη ηνπ Π∆
39/2017
3.5 Μαηαέσζε δηαδηθαζέαο
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φιν ά ελ µΫξεη αηηηνινγεκΫλα ηε δηαδηθαζέα
αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, µεηΪ απφ γλψµε ηεο
αξµφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪιµαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε
ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, µπνξεέ, µεηΪ απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγΪλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε
δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην απνηΫιεζµα ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην
ζεµεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪιµα ά ε παξΪιεηςε.
4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
4.1 Δγγπάζεηο (θαιάο εθηΫιεζεο)
Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο .
Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχµβαζεο ά ησλ ζπµβΪζεσλ απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο,
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72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο ζχµβαζεο γηα
ηελ νµΪδα-θνξΫα ά γηα ηηο νµΪδεο ησλ εηδψλ γηα ηηο νπνέεο θαηαθπξψζεθε ην απνηΫιεζµα ηνπ δηαγσληζµνχ,
εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχµβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά , πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' ειΪρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ αξηζµφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο
ζρεηηθάο ζχµβαζεο, Σν πεξηερφκελν ηεο εέλαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16.
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχµβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχµβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, φπσο απηά
εηδηθφηεξα νξέδεη.
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο µεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
παξαιαβά ηνπ αληηθεηµΫλνπ ηεο ζχµβαζεο. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο
παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ησλ σο Ϊλσ
εγγπάζεσλ γέλεηαη µεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξνζΫζκνπ.(Σµεµαηηθά Δπηζηξνθά)
4.2 πµβαηηθφ Πιαέζην - ΔθαξµνζηΫα Ννµνζεζέα
ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχµβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3 Όξνη εθηΫιεζεο ηεο ζχµβαζεο
ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχµβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνµεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ µε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπµβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη
εξγαηηθνχ δέθαην, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεµα Υ ηνπ Πξνζαξηάµαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ
επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχµβαζεο θαη ηηο αξµφδηεο δεµφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο
ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο.
4.4 Γηθαέσµα µνλνµεξνχο ιχζεο ηεο ζχµβαζεο
4.4.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά µπνξεέ, µε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέµελεο δηαηΪμεηο, λα θαηαγγεέιεη ηε
ζχµβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχµβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχµβαζεο
β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχµβαζεο, ηεινχζε ζε µηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ
αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο
γ ) ε ζχµβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ µε απφθαζε
ηνπ ∆ηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην δηαδηθαζέαο δπλΪµεη ηνπ Ϊξζξνπ 28 ηεο ΛΔΔ
4.5

Σξνπνπνέεζε ζχµβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο

Ζ ζχµβαζε µπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο
ζχµβαζεο, µφλν ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο
ηνπ
αξµφδηνπ
νξγΪλνπ
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5. ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
5.1 Σξφπνο πιεξσµάο
5.1.1. ΠΛΖΡΩΜΖ
Ζ πιεξσµά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ µε ηνλ πην θΪησ ηξφπν:
Γηα ηηο πξνκάζεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ∆άµν ΚαζζΪλδξαο ε πιεξσµά ηεο αμέαο ηεο πνζφηεηαο ησλ πγξψλ
θαπζέµσλ θαη ιηπαληηθψλ ζηνλ Πξνµεζεπηά ζα γέλεηαη ηµεµαηηθΪ µεηΪ ηελ νξηζηηθά, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά
παξαιαβά ησλ παξαδνζΫλησλ θαπζέµσλ θαη Ληπαληηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαιαβάο θΪζε ππεξεζέαο, πνπ ζα
εθηειεέ ηε ζπγθεθξηκΫλε πξνµάζεηα θαη µε ηελ πξνζθφµηζε ησλ λφµηµσλ δηθαηνινγεηηθψλ µΫζα ζε εχινγν
ρξφλν απαξαέηεην γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ εληαικΪησλ πιεξσµάο.
Ζ εμφθιεζε ησλ ηηµνινγέσλ ζα γέλεηαη απφ ηελ ∆/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ,ζχµθσλα µε ηηο εθΪζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.
Απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ πιεξσµά ηνπ Πξνµεζεπηά εέλαη:
●

Σηµνιφγην Πψιεζεο (ην νπνέν ζα θαηαηέζεηαη ζηελ αξµφδηα Τπεξεζέα), µε µΫξηµλα ηνπ
πξνµεζεπηά,

●

Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο,

●

Πξσηφθνιιν νξηζηηθάο, πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο.

Δηδηθφηεξα γηα ηηο πξνκάζεηεο ησλ Ϊιισλ θνξΫσλ (ΚΔΓΖΚ, ΑΟΓΚ , Α΄ζµηα ρνιηθά Δπηηξνπά, Β΄ζµηα
ρνιηθά Δπηηξνπά) ε πιεξσµά ηεο αμέαο ηεο πνζφηεηαο ησλ πγξψλ θαπζέµσλ ζηνλ Πξνµεζεπηά ζα
γέλεηαη ηµεµαηηθΪ µεηΪ ηελ νξηζηηθά, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ παξαδνζΫλησλ θαπζέµσλ απφ
ηελ Δπηηξνπά Παξαιαβάο κάθε φορέα, µε ηελ πξνζθφµηζε ζε απηφλ, ησλ αλσηΫξσ απαηηνπκΫλσλ
δηθαηνινγεηηθψλ.
Ζ δαπΪλε βαξχλεη ηνπο θνξεέο φπσο αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 1.2 θαη 1.3 ηεο ∆ηαθάξπμεο.
5.1.2. ΚΡΑΣΖΔΗ
Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχµθσλα µε ηελ
θεέµελε λνµνζεζέα, µε ζπµπεξηιαµβαλνµΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη µε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχµβαζεο. Ηδέσο βαξχλεηαη µε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:
Οη δαπΪλεο πξνµάζεηαο θαη κεηαθνξΪο ησλ πξνµεζεπνµΫλσλ εηδψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθΪ ηνλ πξνµεζεπηά.
Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηνπο θνξεέο πνπ ππνγξΪθνπλ ηηο ζπµβΪζεηο µε ηνλ αλΪδνρν.
Όιεο νη δαπΪλεο, θφξνη, ηΫιε, ραξηφζεκα θαη ηπρφλ Ϋμνδα ειΫγρνπ, θαζψο θαη θξαηάζεηο : α) ΤπΫξ
Δ.Α.Α.∆.Ζ.Τ. 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσµάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο θΪζε
ζχµβαζεο., β) Φφξνο εηζνδάκαηνο 4% επέ ηεο θαζαξάο αμέαο βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηά θαη ζα πεξηιεθζνχλ
ζηελ πξνζθεξφµελε απφ ηνλ πξνµεζεπηά ηηµά. γ) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ ∆εµνζένπ, ε νπνέα
ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ. . Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσµά απφ ηελ αλαζΫηνπζα
αξρά ζην φλνµα θαη γηα ινγαξηαζµφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ θαη Πξνµεζεηψλ ζχµθσλα
µε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016.
Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη ζηελ επ‟
απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%.
Με θΪζε πιεξσµά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέµελε λνµνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο
αμέαο
1%
επέ
ηνπ
θαζαξνχ
πνζνχ
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5.2 Κάξπμε νηθνλνµηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο
5.2.1. Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχµβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσµα πνπ
απνξξΫεη απφ απηάλ, µε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγΪλνπ,
εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ά αληηθαηαζηάζεη ηα πξνο πξνµάζεηα εέδε ά δελ επηζθεπΪζεη ά ζπληεξάζεη
απηΪ µΫζα ζηνλ πµβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δνζεέ, ζχµθσλα µε φζα πξνβιΫπνληαη
ζην Ϊξζξν 206 ηνπ λ. 4412/16 θαη ηελ παξΪγξαθν 6.1 ηεο δηαθάξπμεο.
∆ελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ παξαδνζεέ µε επζχλε ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχµβαζε.
β) ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο
ηνλ νηθνλνµηθφ θνξΫα πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχµβαζε, επηβΪιινληαη, µε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµνδένπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ
αλΪδνρν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο:
α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχµβαζεο
β )ΔπηπιΫνλ µπνξεέ λα επηβιεζεέ ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζµφο ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηε ζπµµεηνρά ηνπ ζε δηαδηθαζέεο δεµνζέσλ ζπµβΪζεσλ.
5.2.2. Αλ ηα πξνο πξνµάζεηα εέδε (θαχζηµα) ά ιηπαληηθΪ παξαδνζνχλ µεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ
επηβΪιιεηαη πξφζηηµν 5% επέ ηεο ζπµβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα [Άξζξν 207
ηνπ λ. 4412/2016].
Σν παξαπΪλσ πξφζηηµν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπµβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζΫλησλ εηδψλ,
ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εµπξφζεζµα, ην πξφζηηµν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπµβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηεηαο
απηψλ.
ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο παξΪδνζε ησλ πξνο πξνµάζεηα εηδψλ µε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη
ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ
επζχλεηαη ν αλΪδνρνο θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν ρξφλνο παξΪδνζεο.
ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην πξφζηηµν θαη νη ηφθνη επηβΪιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα µΫιε
ηεο Ϋλσζεο.

5.3 ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ησλ ζπµβΪζεσλ
Ο αλΪδνρνο µπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪµεη ησλ φξσλ ησλ
Ϊξζξσλ 5.2 (Κάξπμε νηθνλνµηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξΪδνζεο εηδψλ), 6.4
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ ,αληηθαηΪζηαζε µΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζµέα ηξηΪληα (30) εµεξψλ απφ
ηελ εµεξνµελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο . Δπέ ηεο πξνζθπγάο απνθαζέδεη ην αξµφδην
απνθαηλφκελν φξγαλν ,χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά µε Ϊιιε νπνηαδάπνηε θχζεσο δηνηθεηηθά πξνζθπγά.

6. ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ
6.1 Υξφλνο παξΪδνζεο ησλ πξνο πξνµάζεηα εηδψλ.
6.1.1. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα θαχζηµα θαη ηα ιηπαληηθΪ ζηνπο θνξεέο σο εμάο :
Ο πξνµεζεπηάο ππνρξενχηαη λα εέλαη δηαζΫζηµνο λα πξνµεζεχεη µε θαχζηµα θαη ιηπαληηθΪ ηνλ ∆άµν θαη ηα
ΝνµηθΪ Πξφζσπα ζηηο εξγΪζηµεο εµΫξεο θαη ψξεο.
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Ζ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη απφ θΪζε θνξΫα μερσξηζηΪ ,απφ ηελ αξµφδηα
επηηξνπά πνπ ζα νξηζζεέ µε ην ζρ.αξζ. 221 ηνπ Ν.4412/16 , θαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηα Ϊξζξα 208 &
209 ηνπ Ν.4412/16. Οη επηηξνπΫο παξαιαβάο ζπγθξνηνχληαη απφ ηα έδηα ηα λνµηθΪ πξφζσπα , θαηΪ ηηο
θεέµελεο δηαηΪμεηο.
Ζ παξΪδνζε ησλ πνζνηάησλ θαπζέµσλ ζα γέλεηαη ηµεµαηηθΪ αλΪινγα µε ηηο αλΪγθεο ηνπ θΪζε θνξΫα, µε
επζχλε, µΫξηµλα θαη δαπΪλε ηνπ πξνµεζεπηά, απφ ηελ εµεξνµελέα ηζρχνο ηεο ζρεηηθάο ζχµβαζεο , θαη
θαηφπηλ Ϋγγξαθεο εληνιάο θαη ζπγθεθξηµΫλα :
Ζ παξΪδνζε ηνπ πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο γηα ην ∆άµν ζα γέλεηαη ηµεµαηηθΪ ζηηο δεμαµελΫο ησλ ∆εµνηηθψλ
θαηαζηεµΪησλ, ζχµθσλα µε ηηο αλΪγθεο ησλ ππεξεζηψλ ελψ ην πεηξΫιαην ζΫξµαλζεο πνπ αθνξΪ ηηο ρνιηθΫο
ΔπηηξνπΫο ζα γέλεηαη ζηηο δεμαµελΫο ησλ ρνιηθψλ κνλΪδσλ πνπ αλάθνπλ ζε απηΫο φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη
ζηελ ηερληθά Ϋθζεζε, ε παξΪδνζε ζα γέλεηαη εληφο δχν (2) εµεξψλ απφ ηελ γξαπηά εληνιά.
Ζ βελδέλε ζα παξαδέδεηαη ζηα ΤπεξεζηαθΪ νράµαηα ηνπ ∆άµνπ µαο ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ πξνµεζεπηά, απφ
πξαηάξην πνπ ζα νξέζεη ν πξνµεζεπηάο εληφο ησλ νξέσλ ηνπ ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο µεηΪ απφ επέδνζε
Τπεξεζηαθνχ εµεηψµαηνο απφ ην Γξαθεέν Κέλεζεο θαπζέµσλ θαη ιηπαληηθψλ. Σν πεηξΫιαην θέλεζεο γηα ην
∆άµν ζα παξαδέδεηαη εληφο 2(δχν) εµεξψλ απφ ηελ γξαπηά εληνιά ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ πξαηεξένπ ηνπ
αλαδφρνπ Πξνκεζεπηά ηνπ ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο θαη ην πεηξΫιαην θέλεζεο γηα ηελ ΚΔΓΖΚ επέζεο .
Ζ βελδέλε θέλεζεο πνπ αθνξΪ ηελ εμππεξΫηεζε ηεο Τπεξεζέαο Πξαζέλνπ πνπ ρξεψλεηαη ζηνλ Κ.Α 35 ζα
παξαδέδεηαη απφ ηνλ πξνµεζεπηά ζε δνρεέα ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ πξνµεζεπηά µεηΪ απφ επέδνζε
Τπεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο απφ ην Γξαθεέν Κέλεζεο ά ηελ ∆/λζε ΠεξηβΪιινληνο θαη Πξαζέλνπ.
Ζ παξΪδνζε ησλ ιηπαληηθψλ ζα γέλεηαη ηµεµαηηθΪ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξέσλ ηεο ζχµβαζεο, ζηηο
εγθαηαζηΪζεηο ηνπ ∆άµνπ ΚαζζΪλδξαο (Γξαθεέν Κέλεζεο-απνζάθε ΟρεµΪησλ). Γηα θΪζε µΫξα ππΫξβαζεο ά
µε Ϋγθαηξεο παξΪδνζεο ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ησλ ζρεηηθψλ Ϊξζξσλ ηνπ Ν. 4412/2016 (αξζ.207).
ΜεηΪ απφ απηά ηελ πξνζεζµέα ά ζε πεξέπησζε αδηθαηνιφγεησο µε εθηειεζκΫλσλ παξαγγειηψλ, ν ∆άµνο
δηαηεξεέ ην δηθαέσµα λα θεξχμεη ηνλ πξνµεζεπηά Ϋθπησην µε φιεο ηηο ζπλΫπεηεο. Σα ιηπαληηθΪ ζα εέλαη
πξσηνγελά θαη φρη αλαθπθισκΫλα γηα ην ιφγν απηφ ζα ηζρχεη πνηλά απνθιεηζµνχ. ηηο πξνδηαγξαθΫο ν
πξνµεζεπηάο ζα δειψζεη ηε ρψξα θαηαζθεπάο, ζα θΫξεη ππεχζπλε δάισζε φηη εέλαη πξσηνγελά.
Ο ∆άµνο θαη ηα ΝνµηθΪ Πξφζσπα δελ ππνρξενχληαη λα απνξξνθάζνπλ ην ζχλνιν ησλ πνζνηάησλ πνπ
αλαγξΪθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ. Δθφζνλ φµσο θξηζεέ ζθφπηµε ε πξνµάζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ
πνζνηάησλ, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεέ ζηελ απαέηεζε ησλ θνξΫσλ.
ηελ πεξέπησζε πνπ γηα νπνπδάπνηε ιφγν, ν πξνµεζεπηάο αξλεέηαη, παξαιεέςεη ά θαζπζηεξάζεη λα εθνδηΪζεη
ηνπο θνξεέο µε ηα αλαγθαέα εέδε θαπζέµσλ ά ιηπαληηθψλ, νη Τπεξεζέεο νθεέινπλ λα ελεκεξψζνπλ Ϊµεζα
εγγξΪθσο ηελ αξµφδηα ∆ηεχζπλζε , Σµάµα ∆ηαρεέξηζεο θαπζέµσλ, ιηπαληηθψλ θαη πιηθψλ, ψζηε απηά λα
πξνβεέ ζηηο δΫνπζεο ελΫξγεηεο φπσο πξνβιΫπεηαη ζηηο παξαγξΪθνπο
5.2.1 – 5.2.2. ηεο παξνχζεο.

6.2 Παξαιαβά πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβάο πιηθψλ
6.2.1. H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχµθσλα µε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ
Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφµνπ. ΚαηΪ ηελ
δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπµεέ
µπνξεέ λα παξαζηεέ θαη ν αλΪδνρνο. Οη ΔπηηξνπΫο Παξαιαβάο ηνπ θΪζε ΦνξΫα Ϋρνπλ ην δηθαέσµα λα
δηελεξγνχλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη λα δεηνχλ ρεµηθΫο αλαιχζεηο πξνο δηαπέζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη
θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνο πξνµάζεηα θαπζέµσλ, απφ ηηο αξµφδηεο Τπεξεζέεο ηνπ Γεληθνχ Υεµεένπ ηνπ
ΚξΪηνπο, ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 214 ηνπ λ. 4412/16.
Σν θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν.
Ζ επηηξνπά παξαιαβάο, µεηΪ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη πξσηφθνιια (µκαθξνζθνπηθφ –
νξηζηηθφ- παξαιαβάο ηνπ πιηθνχ µε παξαηεξάζεηο – απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχµθσλα µε ηελ παξ.3 ηνπ
Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο επηηξνπΫο (πξσηνβΪζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο
αλαδφρνπο.
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Δέδε πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεηπηΫα µε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπµβαηηθάο ηηµάο, µε βΪζε ηνπο
ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, µπνξνχλ λα παξαπΫκπνληαη γηα
επαλεμΫηαζε ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο χζηεξα απφ αέηεµα ηνπ αλαδφρνπ ά απηεπΪγγειηα
ζχµθσλα µε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα Ϋμνδα βαξχλνπλ ζε θΪζε πεξέπησζε ηνλ αλΪδνρν.
Δπέζεο, εΪλ ν ηειεπηαένο δηαθσλεέ µε ηα απνηειΫζµαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ δηελεξγάζεθαλ
απφ πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο παξαιαβάο µπνξεέ λα δεηάζεη εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη‟ Ϋθεζε
ησλ νηθεέσλ αληηδεηγµΪησλ, µΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζµέα εέθνζη (20) εµεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ζε
απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αξρηθάο εμΫηαζεο, µε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ
208 ηνπ Ν.4412/16.
Σα απνηειΫζµαηα ηεο θαη‟ Ϋθεζεο εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα δχν µΫξε.
Ο αλΪδνρνο δελ µπνξεέ λα δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο µεηΪ ηα
απνηειΫζµαηα ηεο θαη΄ Ϋθεζε εμΫηαζεο.

6.3 Γεέγµαηα – δεηγµαηνιεςέα – ΔξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο
Οη ΔπηηξνπΫο Παξαιαβάο ηεο θΪζε Τπεξεζέαο Ϋρνπλ ην δηθαέσµα λα δηελεξγνχλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη λα
δεηνχλ ρεµηθΫο αλαιχζεηο πξνο δηαπέζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνο πξνµάζεηα
θαπζέµσλ, απφ ηηο αξµφδηεο Τπεξεζέεο ηνπ Γεληθνχ Υεµεένπ ηνπ ΚξΪηνπο. Δηδηθφηεξα αλ ηα ππφ
πξνµάζεηα εέδε πγξψλ θαπζέµσλ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ νξέδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηηο
ΑπνθΪζεηο ηνπ Αλψηαηνπ Υεµηθνχ πκβνπιένπ (ΑΥ) ηνπ Γεληθνχ Υεµεένπ ηνπ ΚξΪηνπο (ΓΥΚ) φπσο
αλαθΫξνληαη παξαθΪησ ,θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο ″ηερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ″ ηεο µειΫηεο

1. Σν πεηξΫιαην ζΫξµαλζεο πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο ηδηφηεηεο

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ φπσο
πεξηγξΪθνληαη ζηελ αξηζµ. 467/2002 (ΦΔΚ 1531/Β/2003) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ
«ΠξνδηαγξαθΫο θαη κΫζνδνη ειΫγρνπ θα πεηξειαένπ ζΫξµαλζεο», φπσο απηά ηζρχεη ζάµεξα.

2. Σν πεηξΫιαην θέλεζεο πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ φπσο πεξηγξΪθνληαη ζηελ
αξηζµ. 514/2004 (ΦΔΚ 1490/Β/2006) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ «ΠεηξΫιαην θέλεζεο πξνδηαγξαθΫο
θαη κΫζνδνη ειΫγρνπ», θαζψο θαη ηελ αξηζµ. 316/2010 (ΦΔΚ 501/Β/11-02-2012) Κνηλά Τπνπξγηθά
Απφθαζε «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνµνζεζέαο, ζηνλ ηνµΫα ηεο πνηφηεηαο θαπζέµσλ βελδέλεο θαη
ληέδει, πξνο ηελ νδεγέα 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ».

3. Ζ αµφιπβδε βελδέλε πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ φπσο πεξηγξΪθνληαη ζηελ

αξηζµ. 510/2014 (ΦΔΚ 872/Β/2007) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ «Καχζηµα απηνθηλάησλ – Αµφιπβδε
βελδέλε – Απαηηάζεηο θαη κΫζνδνη ειΫγρνπ» θαζψο θαη ηελ αξηζµ. 316/2010 (ΦΔΚ
501/Β/11-02-2012) Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνµνζεζέαο, ζηνλ ηνµΫα
ηεο πνηφηεηαο θαπζέµσλ βελδέλεο θαη ληέδει, πξνο ηελ νδεγέα 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ».

4.
Σα ιηπαληηθΪ πξΫπεη λα πιεξνχλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ φπσο απηΪ πεξηγξΪθνληαη
παξαθΪησ:
Α) Δέλαη θαιάο πνηφηεηαο, πξσηνγελά θαη µε αλαθπθισκΫλα. Σα ιΪδηα πνιιαπιάο ξεπζηφηεηαο ζα Ϋρνπλ ηελ
ηδηφηεηα λα µελ κεηαβΪιιεηαη ην ημψδεο ηνπο ζε Ϋλα επξχ θΪζµα ζεξκνθξαζηψλ .
Β) Έρνπλ πξνδηαγξαθΫο ζχµθσλα µε ηελ Κ.Τ.Α. 526/2004/05 (ΦΔΚ 630/Β/12-05-2005 )
ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνµέαο & νηθνλνκηθψλ θαη ΑλΪπηπμεο πεξηβΪιινληνο ,ρσξνηαμέαο θαη Γεµνζέσλ Έξγσλ
θαη Ϋγθξηζε θπθινθνξέαο ε νπνέα δέδεηαη µεηΪ ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ πνπ ηεξεέ ε
Γ/λζε Πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γ.Υ. ηνπ ΚξΪηνπο. Ζ Ϋγθξηζε θπθινθνξέαο ζα θαηαηέζεηαη µε ηελ πξνζθνξΪ.
Γ) Δπέζεο γηα φια ηα ΔιαηνιηπαληηθΪ εηζαγσγάο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκηζηεέ πηζηνπνέεζε απφ ηελ εηαηξεέα
θαηαζθεπάο φηη νη πξνδηαγξαθΫο ηνπο εέλαη νη αλαγξαθφκελεο.
6) Δέλαη απαξαέηεηε ε πξνζθφµηζε πηζηνπνέεζεο θαηαιιειφηεηαο (approval).
πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο γηα ζπγθεθξηµΫλα εέδε πνπ πξνζδηνξέδνληαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο.
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[Γηα ηνπο ειΫγρνπο απηνχο αθνινπζεέηαη ε πξνβιεπφκελε, ζην Ϊξζξν 214 ηνπ λ. 4412/2016, δηαδηθαζέα]
ΚαηΪ ηα ινηπΪ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε θαη ηα
παξαξηάκαηα ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην µΫξνο ηεο, ζα εθαξκφδνληαη νη θεέµελεο πεξέ
πξνµεζεηψλ ∆εµνζένπ ΣνµΫα ∆ηαηΪμεηο.

6.4

Απφξξηςε ζπµβαηηθψλ πιηθψλ – ΑληηθαηΪζηαζε

6.4.1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά µΫξνπο ηεο ζπµβαηηθάο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, µε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγΪλνπ, µπνξεέ λα εγθξέλεηαη
αληηθαηΪζηαζά ηεο µε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχµθσλε µε ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, µΫζα ζε ηαθηά πξνζεζµέα πνπ
νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά.
6.4.2. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη µεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζµέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ
αληηθαηΪζηαζε δελ µπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλΪδνρνο
ζεσξεέηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ
εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο.
Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ µΫζα ζηελ πξνζεζµέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη
εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπµβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ
Ϊξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ 01.09.2017

Ζ πληΪθηξηα

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ-ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

ΥΑΣΕΖΑΓΓΔΛΟΤ ΔΛΗΑΒΔΣ
Γηνηθεηηθνχ Σ.Δ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΑ
Π.Δ Γηνηθεηηθφο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
(ην παξφλ αξρεέν ζα επηζπλαθζεέ ζηελ νηθνλνµηθά πξνζθνξΪ ηνπ ζπζηάκαηνο, ζε αξρεέν pdf, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν
θαζψο δελ Ϋρνπλ απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξµεο ηνπ ζπζηάκαηνο νη απαηηάζεηο ηεο
δηαθάξπμεο- ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε)
Πξνο:
∆ΖΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ
Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Τ.
∆ΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΟΛΖ
ΣΖΛΔΦΩΝΟ / ΦΑΞ / EMAIL
ΟΜΑ∆Α ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΚΑΗ

ΔΗ∆Ο
ΓΗΑ
ΣΑ ΟΠΟΗΑ
ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΛΖΞΖ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

εθαηφλ νγδφληα (180) εµΫξεο απφ ηελ επνµΫλε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.

ΠΡΟΦΟΡΑ

1. ΟΜΑ∆Α Α (Α1+Α2+Α3+Α4)

ΔΗ∆Ο

ΠΟΟΣΖΣΑ lt

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ € ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ
ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ ΠΟΤ
ΠΡΟ∆ΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΩΝ ΤΓΡΩΝ
ΚΑΤΗΜΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΟΛΟΓΡΑΦΩ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΘΔΡΜΑΝΖ
Ζµεξνµελέα: ………………

189.302,93

269.015,08

Ο ππνςάθηνο (Δπσλπµέα )
θξαγέδα / Τπνγξαθά
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ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ

%

17PROC001945568 2017-09-14
Τπφδεηγκα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΜΑ∆Α Β (Β1+Β2+Β3)

Πξνο:
∆ΖΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΝΟΜΗΜΟΤ
ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ
Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Τ.
∆ΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΟΛΖ
ΣΖΛΔΦΩΝΟ / ΦΑΞ / EMAIL
ΟΜΑ∆Α
ΚΑΗ

ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΔΗ∆Ο
ΓΗΑ
ΟΠΟΗΑ
ΓΗΝΔΣΑΗ
ΛΖΞΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΣΑ
Ζ
εθαηφλ νγδφληα (180) εµΫξεο απφ ηελ επνµΫλε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.

ΠΡΟΦΟΡΑ

2. ΟΜΑ∆Α Β (Β1+Β2+Β3)

ΔΗ∆Ο

ΠΟΟΣΖΣΑ lt

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ € ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ
ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ
ΠΟΤ ΠΡΟ∆ΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΩΝ ΤΓΡΩΝ
ΚΑΤΗΜΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒ∆Ζ

Ζµεξνµελέα: ………………

62.702,16

79.840,73

Ο ππνςάθηνο (Δπσλπµέα )
θξαγέδα / Τπνγξαθά
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ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ

%
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Τπφδεηγµα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΜΑ∆Α Γ (Γ1+Γ2)
Πξνο:
∆ΖΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ
Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Τ.
∆ΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΟΛΖ
ΣΖΛΔΦΩΝΟ / ΦΑΞ / EMAIL
ΟΜΑ∆Α ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ
ΔΗ∆Ο
ΓΗΑ
ΣΑ
ΟΠΟΗΑ
ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΛΖΞΖ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

εθαηφλ νγδφληα (180) εµΫξεο απφ ηελ επνµΫλε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.

ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΜΑ∆Α Γ (Γ1+Γ2)

ΔΗ∆Ο

ΠΟΟΣΖΣΑ lt

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ € ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΖ
ΜΔΖ ΥΟΝ∆ΡΗΚΖ ΣΗΜΖ
ΠΩΛΖΖ ΠΟΤ ΠΡΟ∆ΗΟΡΗΕΔΣΑΗ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΩΝ
ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΣΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ

339.550,09

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ

365.716,41

Ζµεξνµελέα: ………………

%

Ο ππνςάθηνο (Δπσλπµέα )
θξαγέδα / Τπνγξαθά
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Τπφδεηγµα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΜΑ∆Α ∆ - ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ)
Πξνο:
∆ΖΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ
Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Τ.
∆ΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΟΛΖ
ΣΖΛΔΦΩΝΟ / ΦΑΞ / EMAIL
ΟΜΑ∆Α ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ
ΔΗ∆Ο
ΓΗΑ
ΣΑ
ΟΠΟΗΑ
ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΛΖΞΖ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

εθαηφλ νγδφληα (180) εµΫξεο απφ ηελ επνµΫλε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.

ΠΡΟΦΟΡΑ

4. ΟΜΑ∆Α ∆ - ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ

ΔΙΓΟ
ΔΛΑΙΑ-ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΓΡΑΑ
ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΩΝ-ΨΤΓΔΙΩΝ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΟΝΑΓΟ

ΛΪδη πεηξειαηνθηλεηάξα 10/40
ΛΪδη πεηξειαηνθηλεηάξα 15/40
ΛΪδη πεηξειαηνθηλεηάξα 20/50
ΛΪδη πεηξειαηνθηλεηάξα SAE 30
ΛΪδη κέμεο δέρξνλσλ θηλεηάξσλ
ΛΪδη βελδηλνθηλεηάξα 10/40
Βαιβνιέλε 80W90
ΛΪδη πδξαπιηθνχ ISO 150
ΛΪδη πδξαπιηθνχ ISO 100
ΛΪδη πδξαπιηθνχ ISO 68
ΛΪδη πδξαπιηθνχ ISO 32
ΛΪδη πδξαπιηθνχ ISO 46
ΓξΪζν ιηζένπ NLGI-2
ΤγξΪ θξΫλσλ DOT - 4
ΛηπαληηθΪ θηβσηέσλ νδνληoηψλ
ηξνρψλ ΑΣF(T6)
ΛηπαληηθΪ γηα εκβαπηηδφκελα
θξΫλα
ΛΪδη γηα ζαζκΪλ 10-30 SAE
Αληηςπθηηθφ SAE J-1034
ύνολο

ΜΔΣΡΗΗ
1L
1L
1L
1L
1L
1L
1L
1L
1L
1L
1L
1L
1Kgr
1L

900
1080
1260
540
120
540
900
600
5000
2160
900
1080
720
50

1L

720

1L
1L
1L

50
720
720

4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435
4,435

17.340lt 720 kg
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ΔΝΗΑΗΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) :
ΤΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ

ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΟΤ

ΣΟΤ

ΠΟΟΣΟΤ

ΣΙΜΗ
ΔΚΠΣΩΖ

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ:
ΟΛΟΓΡΑΦΩ:

Ζµεξνµελέα: ………………

Ο ππνςάθηνο (Δπσλπµέα )
θξαγέδα / Τπνγξαθά
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