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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ

1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπµία

∆ΖΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ

Σαρπδξνµηθή δηεχζπλζε

ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟ

Πφιε

ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ

Σαρπδξνµηθφο Κσδηθφο

630 77

Υψξα

ΔΛΛΑ∆Α

Κσδηθφο ΝUTS

GR 127

Σειέθσλν

2374-350132

Φαμ

2374-350158

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνµείν

Οtakas1@otenet.gr

Αξµφδηνο γηα πιεξνθνξίεο

Διηζάβεη Υαηδεαγγέινπ-Οιπκπία θέληνπ

Γεληθή ∆ηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

www.promitheus.gov.gr

∆ηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν (URL)

www.kassandra.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Oξγαληζµφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) ζπγθεθξηµέλα ν ∆ήµνο Καζζάλδξαο
θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε (Τπνηνµέαο ΟΣΑ)
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη Γεληθέο ∆εµφζηεο Τπεξεζίεο
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α) Σα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο είλαη δηαζέζηµα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άµεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ..Ζ.∆Ζ..
β)
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr
γ)
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηµεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr
θαη απφ ηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ∆ήµνπ www.kassandra.gr

1.2

ηνηρεία ∆ηαδηθαζίαο-Υξεµαηνδφηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
1. Ο δηαγσληζµφο ζα δηεμαρζεί µε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, µε
θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά, µφλν
βάζε ηεο ηηµήο ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016:
α) µε ην ζχζηεµα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), επί ηεο λφµηµα δηαµνξθνχµελεο Μέζεο
Σηµήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο, θαηά ηελ εµέξα παξάδνζεο, φπσο δηαµνξθψλεηαη απφ ην
Παξαηεξεηήξην Σηµψλ πγξψλ θαπζίµσλ ηνπ ΤΠΑΝ γηα ηα πγξά θαχζηµα ηνπ πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο θαη
ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο
β) µε ην ζχζηεµα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), επί ηεο λφµηµα δηαµνξθνχµελεο Μέζεο
Σηµήο Υνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο, θαηά ηελ εµέξα παξάδνζεο, φπσο δηαµνξθψλεηαη απφ ην
Παξαηεξεηήξην Σηµψλ πγξψλ θαπζίµσλ ηνπ ΤΠΑΝ γηα ηα πγξά θαχζηµα ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη
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Ο δηαγσληζµφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ
∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ.) µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ ζχληκεζε πξνζεζµία ηξηάληα εκεξψλ (άξζξν 27 παξ.4 ηνπ λ 4412/2016) απφ ηελ
απνζηνιή ηεο δηαθήξπμεο ζηελ Δπίζεµε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ πξνο δεκνζίεπζε.
Υξεµαηνδφηεζε ηεο ζχµβαζεο
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο πξνµήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 886.069,55 €
ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΠΑ 24%(πξνυπνινγηζµφο ρσξίο ΦΠΑ:714.572,22€πλέονΦΠΑ:171.497,332€).
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο είλαη: ν ∆ήµνο Καζζάλδξαο θαη ηα Ννµηθά ηνπ
Πξφζσπα
(ΚΔΓΖΚ, ΑΟΓΚ,ΟΠΑΝ
& ΥΟΛΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ-ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ).
Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχµβαζε βαξχλεη ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηου κάθε θορέα ηνπ
πξνυπνινγηζµνχ ηνπο γηα ηα νηθνλνµηθά έηε 2017-2018-2019.
1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνµηθνχ αληηθεηµέλνπ ηεο ζχµβαζεο

Αληηθείκελν αλάζεζεο είλαη ε πξνµήζεηα θαπζίµσλ, δειαδή πεηξέιαην θίλεζεο (diesel), αµφιπβδε βελδίλε
γηα ηα νρήµαηα, κεραλήκαηα έξγσλ θαη γεληθά κεραλψλ, θαη πεηξέιαην ζέξµαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ∆ήµνπ Καζζάλδξαο θαη ησλ λνµηθψλ πξνζψπσλ ηνπ γηα ηα έηε 2017-2019 γηα
ηηο αλάγθεο ησλ παξαθάησ θνξέσλ :
1. Γηα ηνλ ∆ήµν Καζζάλδξαο
Σσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο καθαρού ποζού 485.894,80 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποζού
116.614,75 και ηελικού ποζού 602.509,55 €

α )Πξνµήζεηα πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο : 129.050,00 lt (cpv:

09135100-5)

θαη πξνυπνινγηζµνχ 136.018,70 €.
β )Πξνµήζεηα βελδίλεο ακφιπβδεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο 53.550,00 lt (cpv: 09132100-4) θαη
πξνυπνινγηζµνχ 83.002,50 €.
γ ) Πξνµήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο 295.100,00 lt ( cpv: 09134100-8) θαη
πξνυπνινγηζµνχ 383.488,35 €.
2. Γηα Σν Ν.Π.Η.Γ κε ηελ επσλπκία «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 )Πξνµήζεηα πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο : 49.173,88 lt (cpv:
πξνυπνινγηζµνχ 50.000,00 €.

09135100-5) θαη

β ) Πξνµήζεηα βελδίλεο ακφιπβδεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο 5.136,63 lt (cpv: 09132100-4) θαη
πξνυπνινγηζµνχ 10.000,00 €.
γ ) Πξνµήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο 44.450,09 lt ( cpv: 09134100-8) θαη
πξνυπνινγηζµνχ 70.000,00 €.
3. Σνπ Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία « Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Καζζάλδξαο» καθαρού ποζού 4.838,71 €
πλέον Φ.Π.Α 24% ποζού 1.161,29 € και ηελικού ποζού 6.000,00 €

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

4. Σνπ Ν.Π. κε ηελ επσλπκία «ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Καζζάλδξαο
ποζού 68.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποζού 16.320,00 € και ηελικού ποζού 84.320,00 €

Γηα ηελ Α΄ζµηα ρνιηθή Δπηηξνπή ∆ήµνπ Καζζάλδξαο πξνµήζεηα πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο ( cpv :
09135100-5) εθηηκψκελεο πνζφηεηαο : 80.000,00lt θαη πξνυπνινγηζµνχ : 84.320,00,€.
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5. Σνπ Ν.Π. κε ηελ επσλπκία ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 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 ρνιηθή Δπηηξνπή ∆ήµνπ Καζζάλδξαο πξνµήζεηα πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο ( cpv :
09135100-5) εθηηκψκελεο πνζφηεηαο :60.000,00lt θαη πξνυπνινγηζµνχ :63.240,00 €.
Ζ παξνχζα ζχµβαζε ππνδηαηξείηαη ζε 4 Σκήκαηα θαη 5 Φνξείο Πξνµεζεηψλ ( πεηξέιαην ζέξµαλζεο, βελδίλε
αµφιπβδε, πεηξέιαην θίλεζεο ). Οη ζπµβάζεηο πνπ ζα ππνγξάθνπλ µε ηνλ αλάδνρν ή ηνπο αλαδφρνπο ζα είλαη :
• Μεηαμχ ηνπ ∆ήµνπ Καζζάλδξαο θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο, πεηξέιαην θίλεζεο θαη
βελδίλε ακφιπβδε ηεο Οµάδαο Α πνπ αθνξά ηνλ ∆ήµν Καζζάλδξαο (Α1+Β1+Γ1).
•

Μεηαμχ ηνπ Ν.Π Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο (ΚΔΓΖΚ) θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ην πεηξέιαην
ζέξµαλζεο, πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε ακφιπβδε πνπ αθνξά ηελ Δπηρείξεζε(Α2+Β2+Γ2).

• Μεηαμχ ηνπ Ν.Π Α.Ο.Γ.Κ Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο ∆ήµνπ Καζζάλδξαο θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε
βελδίλε ακφιπβδε πνπ αθνξά ηνλ Οξγαληζκφ, ηεο Οκάδαο (Β3).
• Μεηαμχ ηεο Α΄ζµηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ∆ήµνπ Καζζάλδξαο θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ην πεηξέιαην
ζέξµαλζεο ηεο Οµάδαο Α(Α3) .
• Μεηαμχ ηεο Β΄ζµηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ∆ήµνπ Καζζάλδξαο θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ην πεηξέιαην
ζέξµαλζεο ηεο Οµάδαο Α(Α4).
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Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΟΜΑ∆Α

Α1

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΘΔΡΜΑΝΖ

A2
Α

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΘΔΡΜΑΝΖ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
Α3

Β

ΘΔΡΜΑΝΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

∆ΖΜΟ
ΚΑΑΝΓΡΑ
ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

129.050 LT

49.173,88 lt

Α΄ΘΜΗΑ
Υ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ

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

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

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

ΒΔΝΕΗΝΖ

Γ

ΦΟΡΔΑ

ΔΗ∆ΟΤ

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ

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

295.000
LT

ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

44.450,09 LT

ΤΝΟΛΑ

56.451,61
714.572,22

70.000,00
886.069,55

Αλαιπηηθφηεξα, νη πξνδηαγξαθέο ηεο πξνµήζεηαο αλαιχνληαη ζηε µειέηε ηεο ππεξεζίαο θαη ζπγθεθξηµέλα
ζηελ ηερληθή έθζεζε, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ ηα νπνία απνηεινχλ
αλαπφζπαζην µέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β).
Σα ππφ πξνµήζεηα πξντφληα θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεµνζίσλ
ζπµβάζεσλ (CPV) : 09134100-8, 09132100-4, 09135100-5.
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Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά αλά θνξέα ή γηα φινπο ηνπο θνξείο λα
ππνβάινπλ γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ θάζε θνξέα ή γηα ηε ζπλνιηθή πξνθεξπρζείζα
πνζφηεηα φισλ ησλ εηδψλ φισλ ησλ θνξέσλ.

εκεηψλεηαη φηη ν δηαγσληζµφο αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ζπζηεµηθνχο, πνπ έρνπλ σο εμήο:
ΟΜΑ∆Α Α΄ Πεηξέιαην ζέξµαλζεο, πξνυπνινγηζµνχ 269.015,080 € πιένλ Φ.Π.Α.
ΟΜΑ∆Α Β΄ Βελδίλε αµφιπβδε, πξνυπνινγηζµνχ 79.840,730 € πιένλ ΦΠ.Α.
ΟΜΑ∆Α Γ΄ Πεηξέιαην θίλεζεο, πξνυπνινγηζµνχ 365.716,410 € πιένλ ΦΠ.Α.
Οη ζπµβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ γηα ηελ ελ ιφγσ πξνµήζεηα ζα ηζρχνπλ γηα ηξηάληα κήλεο(30) απφ ηελ
εµεξνµελία ππνγξαθήο ηνπο. πγθεθξηµέλα ν ζπµβαηηθφο ρξφλνο ησλ ζπµβάζεσλ ζα αξρίδεη ηελ 01/01/2018
νπφηε θαη αλ απηέο ππνγξαθνχλ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 30 κελψλ κέρξη ηελ
31/08/2020. Ο ∆ήµνο δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα παξαηείλεη ηηο ζπµβάζεηο έσο ηεο εμαληιήζεσο ηνπ χςνπο ηνπ
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζµνχ φζνλ αθνξά ηα θαχζηµα, αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Καηά ηελ παξάηαζε ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξρηθήο ζχµβαζεο. Ζ ζχµβαζε
θάζε θνξέα παχεη λα ηζρχεη µε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ επφµελνπ δηαγσληζµνχ πξνµήζεηαο
θαπζίµσλ – ιηπαληηθψλ.
Οη πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζµνχ είλαη ελδεηθηηθέο, δηφηη δελ µπνξεί λα πξνβιεθζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ νη
αθξηβείο πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνµήζεηα εηδψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη γηα ην ιφγν απηφ
ελδέρεηαη λα µελ απνξξνθεζνχλ φιεο νη πνζφηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα φιν ην πνζφλ ηεο ζχµβαζεο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο πξνµήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 886.069,55 €
ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζµφο ρσξίο ΦΠΑ:714.572,22 € ήηνη ΦΠΑ : 171.497,33€).
Πξνβιέπεηαη επίζεο ηξνπνπνίεζε ζχµβαζεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αλαθεξφκελνη ιφγνη ζην άξζξν 132
ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο θαη ηπρφλ παξαηάζεηο ηεο ζχµβαζεο.
Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη:
Α) Γηα ηα θαχζηµα :α) Γηα ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο & ηελ αµφιπβδε βελδίλε, ην µεγαιχηεξν
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νµάδαο, επί ηεο εθάζηνηε
δηαµνξθνχµελεο µέζεο ΛΗΑΝΗΚΖ ηηµήο πψιεζεο (Μ.Λ.Σ.Π) εθάζηνπ είδνπο φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη
απφ ην παξαηεξεηήξην Σηµψλ Τγξψλ Καπζίµσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.),Γελ.
∆/λζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Παξαηεξεηήξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηά ηελ εµέξα παξάδνζεο απηψλ.
β) Γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο , ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ην ζχλνιν ησλ
εηδψλ θάζε νµάδαο, επί ηεο εθάζηνηε δηαµνξθνχµελεο µέζεο ΥΟΝ∆ΡΗΚΖ ηηµήο πψιεζεο (Μ.Υ.Σ.Π)
φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηήξην Σηµψλ Τγξψλ Καπζίµσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη
Αλάπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.) ,Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Παξαηεξεηήξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηά
ηελ εµέξα παξάδνζεο απηψλ.
εµεηψλεηαη φηη:
χµθσλα µε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/2014, Φ.Δ.Κ. Α΄ 93), «ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 41 ηνπ π.δ. 173/1990, φπσο δηαγσληζµνχο πεηξειαηνεηδψλ, ππνινγίδεηαη ζηε δηαµνξθνχµελε, γηα
έθαζην είδνο, µέζε ηηµή φπσο πεξηνρήο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηµψλ Τγξψλ Καπζίµσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζµνχ. Σν αλσηέξσ
πνζνζηφ µπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5%.».
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Θεζµηθφ πιαίζην

1.4

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο
εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο

1

•

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “∆εµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη

•

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεµφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

•

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «∆ηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννµηθψλ Πξνζψπσλ
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ∆εµνζίνπ Σνµέα-Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο
ξπζµίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,

•

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνµνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσµψλ ζηηο εµπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,

•

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

•

ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ…»,

•

ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα" θαη
άιιεο δηαηάμεηο”,

•

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΔ. 118/07 (Α΄150)

•

ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο µε αξηζµ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ λ. 3548/2007
(Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ ∆εµνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη
άιιεο δηαηάμεηο»,

•

ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεµεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”

•

ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ µε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Ολνµαζηηθνπνίεζε
κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχµσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ
ηνπ ∆εµνζίνπ ή ησλ λνµηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεµφζηνπ ηνµέα»1, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο µε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά µε ηα „‟δηθαηνινγεηηθά γηα
ηελ ηήξεζε ησλ µεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο
απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνκηθψλ µε αξηζµ.1108437/2565/∆Ο/2005 (Β΄ 1590)
“Καζνξηζµφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”

•

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

•

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο
ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,

•

ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεµφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία”,

•

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

•

ηνπ Ν. 3463/2006 ∆εµνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο

•

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/7.6.2010)

•

” Σνπ άξζξν 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 «Αλάδεημε πξνµεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ πξνµεζεηψλ ησλ ∆ήµσλ, ησλ Ηδξπµάησλ θαη φισλ ησλ
λνµηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ηδξπµάησλ θαη ησλ λνµηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο
θαη ησλ ζπλδέζµσλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζµνχ»
• Σεο µε αξ. 57654/22.5.2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ 1781/23.5.2017 η.Β‟) «Ρχζκηζε ησλ
εηδηθφηεξσλ ζεµάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ
πµβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο.
• Σεο µε αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-6-2017 η.Β 1924) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνµίαο
θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο
Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ..)»,
•

Σεο απφ 96Α΄/27.11.2017 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ-Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Σµήµαηνο Πξνυπνινγηζκνχ-Λνγηζηεξίνπ-Πξνκεζεηψλ ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ.

•

Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ησλ απνθάζεσλ ησλ Ννµηθψλ Πξνζψπσλ φπσο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
∆ήµνπ γηα ηηο πξνυπνινγηζζείζεο πνζφηεηεο πνπ είλαη :
Α) Γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ αξ. απνθ.323/2017 Ο.Δ & αξηζµ. Έγθξηζεο πξσηνγελνχο
Αηηήµαηνο:17REQ001798312 2017-08-09.
Β) Γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν ΚΔΓΖΚ αξ. απφθ.44/03-07-2017 & αξηζµ. Έγθξηζεο
πξσηνγελνχο Αηηήµαηνο :17REQ001809981 2017-08-10.
Γ) Γηα ην Ν.Π.Γ.Γ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ αξ.απνθ. 44/03-07-2017 & αξηζµ.
Έγθξηζεο πξσηνγελνχο Αηηήµαηνο :17REQ001637234 2017-07-04.
Γ) Γηα ηελ Α΄βάζµηα ζρνιηθή επηηξνπή αξ.απνθ.27/12-07-2017 & αξηζµ. Έγθξηζεο
πξσηνγελνχο Αηηήµαηνο : 17REQ001684972 2017-07-13.
Δ)Γηα ηελ Β΄βάζµηα ζρνιηθή επηηξνπή αξ.απνθ.30/12-07-2017& αξηζµ. Έγθξηζεο
πξσηνγελνχο Αηηήµαηνο : 17REQ001685499 2017-07-13.

•
•
•
•
•

Σεο µε αξηζ. 323/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο µε ηελ νπνία πξνρψξεζε ζηελ έγθξηζε ηεο
δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 701.828,716 € ζε βάξνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ
∆ήµνπ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017-2018-2019, ε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 44.500,00 € ζε βάξνο 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 ∆ήµνπ
νηθνλνµηθνχ έηνπο 2017 πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζην Μεηξψν ∆εζµεχζεσλ µε α/α 425,426,427,
428,429,430,431,432,433,434,435, θαηά ηα νξηδφµελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π∆
80/2016). Σν ππφινηπν πνζφ ζα βαξχλεη ηνπο αληίζηνηρνπο ΚΑ ησλ πξνυπνινγηζκψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ
2018- 2019.
•
ηεο µε αξηζ. 147/2017 Απφθαζεο ∆. (έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο πξνµήζεηαο)
•
•
•

•

Σεο µε αξηζ. 401/2017 απφθαζεο ηεο Ο.Δ. µε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζµνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.
Σεο µε αξηζ. 364/2017 απφθαζεο ηεο Ο.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ηεο µειέηεο, θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθήξπμεο
Σεο µε αξηζ. 496/2017 απφθαζεο ηεο Ο.Δ.(ΑΓΑΜ 17REQ002333258 2017-11-30 θαη ΑΓΑ
756ΡΧΔΘ-ΞΦΜ) γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο
«πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ» γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο θαη
ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ απηνχ εηψλ 2017-2018-2019(96/2017κειέηε) θαη Οξηζκφ λέαο εκεξνκελίαο
δηεμαγσγήο Δπαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηηο ΟΜΑΓΔ Α,Β, θαη Γησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφµσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφµελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη
ξεηά παξαπάλσ.
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1.5

Πξνζεζµία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα 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

∆ηαδηθηπαθή Πχιε
www.promitheus.gov.gr

01/12/2017

04/12/2017

04/12/2017 15:00

31/12/2017 15:00

ηνπ Δ..Ζ.∆Ζ..

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ
πµβάζεσλ (Δ..Ζ.∆.Ζ..), µέζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
1.6
Α.

∆εµνζηφηεηα
δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεµε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο ζα απνζηαιεί µε ειεθηξνληθά µέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 01/12/2017
ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Β.

∆εµνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν

Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ
Μεηξψν ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΚΖΜ∆Ζ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί αθφµε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ..Ζ.∆Ζ.. θαηά ηελ αλσηέξσ εµεξνµελία: http://www.promitheus.gov.gr,
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο ∆ηαθεξχμεσλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο.
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζχµθσλα µε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.
4412/2016 ήηνη ζε δχν νηθνλνµηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο θαη ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο.
Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ ∆ηαθήξπμε θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : www.kassandra.gr
Γ.

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ βάζεη ηνπ αξζ.46ν ηνπ Ν.3801/2009 θαη ηεο παξαγ.3 ηνπ 4νπ άξζξνπ ηνπ
Ν.3548/2007 βαξχλνπλ:
✓ ηνλ αλάδνρν ή ηνπο αλαδφρνπο (ζε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο Αλαδφρνπ), αλαινγηθά
θαη µε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζµφ ησλ επηµέξνπο πξνµεζεηψλ αλά θνξέα, πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ .

1.7

Αξρέο εθαξµνδφµελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο

Οη νηθνλνµηθνί θνξείο δεζµεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπµβάζεσλ, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο
9
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εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Παξάξηεµα Υ ηνπ Πξνζαξηήµαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη ηηο αξµφδηεο δεµφζηεο
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο Άξζξνπ 18 παξ.2
ηνπ Ν.4412/16.
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέµηηα, παξάλνµα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιαµβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.

1
0
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2.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο είλαη ηα αθφινπζα:
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:

•

ε Πξνθήξπμε ηεο χµβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεµε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο

•

ε παξνχζα ∆ηαθήξπμε µε ηα Παξαξηήκαηα ηεο (ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζµφο, ηερληθή έθζεζε-ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, Γεληθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη Σηµνιφγην) πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο
απηήο .
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χµβαζεο [ΔΔΔ)

•
•
•

νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά µε
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
Σν έληππν Οηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χµβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε µε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο, θαζψο θαη φιεο
νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη µε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ
Δζληθνχ πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΔΖ∆Ζ), µέζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
2.1.3 Παξνρή ∆ηεπθξηλίζεσλ
Σα ζρεηηθά αηηήµαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 10 εµέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζµνχ µέζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.∆Ζ.. Αηηήµαηα παξνρήο
ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεµα
νηθνλνµηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί
(φλνµα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν µε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ
είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήµαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε µε άιιν ηξφπν είηε
ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζµία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφµελνη νηθνλνµηθνί θνξείο λα µπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα
έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εµέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο πθίζηαληαη ζεµαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε µε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ.
2.1.4 Γιψζζα
Σα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεµε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεµε κεηάθξαζε ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεµφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεµφζηα ή ηδησηηθά ή δηθαζηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνµηθνχο θνξείο
θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφµηµα επηθπξσκέλα, θαη ε
κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ µπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε µκεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ
ην αξµφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.∆. θαη 53 ηνπ Κψδηθα
πεξί δηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα
ππεξεζία.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε ηδησηηθνχ ή δεµφζηνπ ή δηθαζηηθνχ εγγξάθνπ θαη
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε µε ηε µνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε
απφ ην λφµηµν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξµφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην
πξσηφηππν έγγξαθν µε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχµθσλα µε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ
επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.∆. θαη 53 ηνπ
Κψδηθα πεξί ∆ηθεγφξσλ.
Κάζε µνξθήο επηθνηλσλία µε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη µεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφµηµα ζηα θξάηε - µέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-µέξε
ηεο ∆ θαη έρνπλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσµα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη
απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.∆.Δ. ή λα παξέρνληαη µε γξακκάηην ηνπ Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ µε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεµαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε µε γξακκάηην
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σαµείν Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή µεξίζµαηα πνπ
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη µεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνµηθφ
θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εµεξνµελία έθδνζεο, β) ηνλ
εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζµφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ
θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. ,∆ΟΤ πνπ ππάγνληαη θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
νηθνλνµηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα
παξαπάλσ γηα θάζε µέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε
πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηφζεκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, ζ) ηελ εµεξνµελία
ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εµεξψλ µεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε
εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ αξηζµφ θαη
ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί µε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.

2.2

∆ηθαίσµα πµµεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1 ∆ηθαίσµα ζπµµεηνρήο – Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
1. ∆ηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα
πνπ αζθνχλ ηελ εµπνξία ησλ ππφ πξνµήζεηα εηδψλ θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα µέιε
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
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α) θξάηνο-µέινο ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο,
β) θξάηνο-µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ∆, ζην βαζµφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεµφζηα ζχµβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήµαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηµεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο µε ηε Δπξσπατθή Έλσζε ή δηαθξαηηθέο ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνµηθή µνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα µέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ, ζχµθσλα µε ην άξζξν 19 παξ. 4 ηνπ λ.4412/16.
2.2.2 Δγγχεζε ζπµµεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπµµεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνµηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο, χςνπο 2% (δχν ηνηο
εθαηφ ) επί ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζµνχ ηνπ θάζε θνξέα-νµάδαο εθηφο Φ.Π.Α. {άξζξν 72 παξ. 1α ηνπ
λ.4412/16, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ δέθα νθηψ επξψ (9.718,00€) γηα ηνπο
ζπµµεηέρνληεο µφλν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα Γήκνο Καζζάλδξαο (ζύμθωνα με ηον ενδεικηικό
προϋπολογιζμό και ηην αναλυηική προμέηρηζη) ΟΜΑ∆Α Α (πεηξέιαην θίλεζεο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο,
ακφιπβδε βελδίλε), ζην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ ελελήληα επηά επξψ (2.097,00€) γηα ηνπο ζπµµεηέρνληεο µόνο
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα ΚΔΓΖΚ γηα(πεηξέιαην ζέξκαλζεο, πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε
ακφιπβδε),ζην πνζφ ησλ ελελήληα επηά επξψ (2.097,00 €, γηα ηνπο ζπµµεηέρνληεο µφλν γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα ΑΟΓΚ ζην πνζφ ησλ ελελήληα επηά επξψ (97,00 €) γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
θνξέα ΑΟΓΚ, ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ εμήληα επξψ (1.360,00€) γηα ηνπο ζπµµεηέρνληεο µφλν γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα Α/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή γηα(πεηξέιαην ζέξκαλζεο),ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ είθνζη
επξψ (1.020,00€) γηα ηνπο ζπµµεηέρνληεο µφλν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα Β/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή
γηα(πεηξέιαην ζέξκαλζεο)
Δθφζνλ νη νηθνλνµηθνί θνξείο (πξνζθέξνληεο) ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο µίαο νµάδαο-θνξέα ή ζην
ζχλνιν ησλ νµάδσλ, ηφηε ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη ην άζξνηζµα ησλ σο άλσ απαηηνχκελσλ εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ ησλ νµάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλα 14.291,44 €, ή μερσξηζηέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο
γηα θάζε νµάδα-θνξέα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εµέξεο µεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή
µπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπµµεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν µε ηελ πξνζθφµηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο µεηά:
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ,
θαη
γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπµβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.4 & 2.2.8 δελ
πξνζθνµίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα
ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο.
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2.2.3

Λφγνη απνθιεηζµνχ

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπµµεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο (δηαγσληζµφ) πξνζθέξσλ
νηθνλνµηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα µεµνλσµέλν θπζηθφ ή λνµηθφ
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πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα µέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ
ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο :
α) ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-µειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείµελε λνµνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε µε ην λ.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα µε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά µε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνµηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά
θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο Αλσλχµσλ Eηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’
ειάρηζηνλ ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνµηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφµηµνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε µε ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχµθσλα µε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνµνζεζία ή/θαη
φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα απνδείμεη µε ηα θαηάιιεια µέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
∆ελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνµηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
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πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίµσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζµφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο.
2.2.3.3. Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζµφο, ζχµθσλα µε ηελ
παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ µφλν µηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά
µε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχµθσλα
µε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο.
2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπµµεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, πξνζθέξσλ
νηθνλνµηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπνκέλε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα µελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνµηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε µία εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχµβαζε, ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο µε άιινπο νηθνλνµηθνχο θνξείο µε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζµνχ,
δ) εάλ µία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ µπνξεί
λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά µε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, µέζα,
(ε) εάλ µία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζµνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπµµεηνρή ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο, θαηά ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.
4412/2016, δελ µπνξεί λα ζεξαπεπζεί µε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, µέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεµφζηαο ζχµβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο µε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχµβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζµα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφµνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνµίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη µε αζέµηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέµηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο ή λα παξάζρεη εμ αµειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζµφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγειηηθφ παξάπησµα, ην νπνίν ζέηεη ελ αµθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα
ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο
δεµνζίσλ έξγσλ ή ζπµβάζεσλ πξνµεζεηψλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα µελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνµηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε µηα εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ
ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχµβαζε, ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα
µέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.
2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνµηθφο θνξέαο απφ ηε ζπµµεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχµβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005,
φπσο ηζρχεη (αµηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζµνχ).
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2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεµείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε
θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε µία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο
2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνµηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε µηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.42 µπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ
έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζµνχ
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνµηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιαµβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε
ζπλάξηεζε µε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ
ηα µέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνµηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο, µε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπµµεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχµβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ µπνξεί λα
θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζµνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε
2.2.3.8. Οηθνλνµηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, µε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ
λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζµνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
ζχµβαζεο.

2.2.4 Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Οη νηθνλνµηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ
εµπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή µε ην αληηθείκελν ηεο πξνµήζεηαο. Οη νηθνλνµηθνί
θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε
έλα απφ ηα επαγγειµαηηθά ή εµπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεµα XI ηνπ Πξνζαξηήµαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ
πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο µέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε ∆, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηµεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο µε ηελ Έλσζε ζε ζέµαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγειµαηηθά ή
εµπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνµηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην Βηνηερληθφ ή Δµπνξηθή ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. θαη θαινχληαη λα πξνζθνµίζνπλ θαηά ηελ
ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
•

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εµπνξηθνχ κεηξψνπ, µε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο
γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγειµα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεµφζηα αξρή, πνπ λα έρεη
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) µήλεο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ζα
θαιχπηεη ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ππφ αλαθνξά έηνο.

Δηδηθφηεξα, γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ νη δηαγσληδφκελνη
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
α) Σα Ννµηθά Πξφζσπα :
Η) άδεηα εµπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο
άξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ή
ΗΗ) άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ
ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
β) Σα Φπζηθά Πξφζσπα: άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ
πεξίπησζε (α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε
παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
γ)πλεηαηξηζµνί ή ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά µε µέιε:
Η) Ννµηθά Πξφζσπα µε άδεηα εµπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο
Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο άξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ή
2
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ΗΗ) Ννµηθά Πξφζσπα µε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ ή
ΗΗΗ) Φπζηθά Πξφζσπα µε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ.
Γηα ηελ αµφιπβδε βελδίλε & Πεηξέιαην Θέξµαλζεο
α) Tα Ννµηθά Πξφζσπα :
Η) άδεηα εµπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο
άξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ή
ΗΗ) άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ
ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
ΗΗΗ) άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο & άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο Ακφιπβδεο
βελδίλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002.
Β)ΦπζηθάΠξφζσπα:
Η) άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (α) ηεο 3 εο παξαγξάθνπ
ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ή
ΗΗ) άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο & άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο Ακφιπβδεο
βελδίλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002.
γ)πλεηαηξηζµνί ή ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά µε µέιε:
Η) Ννµηθά Πξφζσπα µε άδεηα εµπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο
Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο άξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ή
ΗΗ) Ννµηθά Πξφζσπα µε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ ή
ΗΗΗ) Ννµηθά Πξφζσπα µε άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο & άδεηα Ληαληθήο
Δµπνξίαο Ακφιπβδεο βελδίλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ
ηνπ Ν.3054/2002, ή
ΗV) Φπζηθά Πξφζσπα µε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ ,ή
V) Φπζηθά Πξφζσπα µε άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο & άδεηα Ληαληθήο
Δµπνξίαο Ακφιπβδεο βελδίλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ
ηνπ Ν.3054/2002

2.2.5 Οηθνλνµηθή θαη ρξεµαηννηθνλνµηθή επάξθεηα
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνµηθή θαη ρξεµαηννηθνλνµηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχµβαζεο, νη νηθνλνµηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ ειάρηζην εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ίζν ή µεγαιχηεξν
ηεο πξνυπνινγηζµνχ γηα θάζε νµάδα πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Δπίζεο, λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ή
απφζπαζµα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ ππνρξενχληαη εθ ηνπ Νφµνπ θαηά ηηο ηξεηο
πξνεγνχκελεο ηνπο έηνπο ηνπ δηαγσληζµνχ νηθνλνµηθέο ρξήζεηο (2014-2015-2016), αιιηψο δήισζε πεξί ηνπ
ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά
εηδηθφηεξα ηα ππφ πξνµήζεηα είδε, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζµνχ νηθνλνµηθέο
ρξήζεηο (2014-2015-2016).
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγειµαηηθή ηθαλφηεηα
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγειµαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο φπσο
αλαθέξεη ην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/16, νη νηθνλνµηθνί θνξείο:
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1) λα θαηαζέζνπλ θαηάινγν ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ
θαη εηδηθφηεξα ην είδνο, νη πνζφηεηεο, ε αμία, νη εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ππνρξέσζεο παξάδνζεο θαη νη
παξαιήπηεο δεµνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνµέα: α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζην δεµφζην ηνµέα, νη
παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη µε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο αξµφδηαο ππεξεζίαο ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ε
εκπξφζεηε ή µε παξάδνζε ησλ εηδψλ β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα νη
παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη µε επίζεµα παξαζηαηηθά έγγξαθα πψιεζεο
2) επίζεο λα δειψζνπλ: α) ηνλ ηερληθφ εμνπιηζµφ ηεο επηρείξεζήο ηνπο .
2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οη νηθνλνµηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.4412/16
νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεµα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο µε ηα
νπνία βεβαηψλεηαη α) ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ ή πξνηχπσλ ησλ πξντφλησλ
θαηά ISO 9001 β) ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαηά ISO: 14.001 γ) ην
πξφηππν γηα ην ζχζηεµα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαηά OHSAS: 18.001, ή
ηζνδχλακα απηψλ , πηζηνπνηεκέλα απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ
Οη νηθνλνµηθνί θνξείο µπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο Οηθνλνµηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο
(ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά µε ηελ ηερληθή θαη επαγγειµαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6),
λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνµηθήο θχζεο ησλ δεζµψλ ηνπο µε απηνχο 3. ηελ
πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, µε ηελ πξνζθφµηζε
ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
Όηαλ νη νηθνλνµηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη µε ηελ απαηηνχκελε µε ηε δηαθήξπμε νηθνλνµηθή θαη ρξεµαηννηθνλνµηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ
νηθνλνµηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχµβαζεο.
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ µπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε µία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, ηεο
παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπµµεηνρήο, ην
πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χµβαζεο (ΔΔΔ),
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην έγγξαθν ηεο ζχµβαζεο θαη απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, µε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2
ηνπ Καλνληζµνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνχο θνξείο ζχµθσλα µε
ηηο νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 1. ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,αλαξηψληαη νδεγίεο
γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά µε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο
eΔΔΔ].
Καζψο ν δηαγσληζµφο αλαθέξεηαη ζε μερσξηζηνχο ζπζηεµηθνχο, γηα θάζε νµάδα ζα
ζπκπιεξψλεηαη μερσξηζηφ ΔΔΔ.
Σν eΔΔΔ απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε απηήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, πνπ παξέρεηαη ζην δηαδίθηπν απφ
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ ηζηφηνπν https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd θαη ππνβάιιεηαη
ζχµθσλα µε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
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 νηθνλνµηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ µε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν
ΔΔΔ, ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή είηε έρεη ελζσκαηψζεη ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη
θνηλνπνηήζεη µέζσ απηήο ζηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο, είηε ην έρεη αλαξηήζεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν
μερσξηζηά, σο αλαπφζπαζην µέξνο ηεο δηαθήξπμεο µαδί µε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ζην
ΔΖ∆Ζ ζε µνξθή αξρείνπ ηχπνπ PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.
• Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ eΔΔΔ, νη νηθνλνµηθνί θνξείο πξνηείλεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν επηθνπξηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ δηαγσληζµφ, αξρείν
XML, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ ηεο ΔΔ θαη λα παξάμνπλ ηελ απάληεζε
ηνπο ζε µνξθή αξρείνπ PDF.
Δηδηθφηεξα :
(α) Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα αληιήζνπλ ην επηθνπξηθφ αξρείν ΥΜL πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ παξφληα
δηαγσληζµφ ζην ΔΖ∆Ζ, λα ην απνζεθεχζνπλ αξρηθά ηνπηθά ζηνλ Ζ/Τ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαβνχλ
ζηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
ηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμνπλ «Δηζαγσγή ΔΔΔ» θαη λα ηειεθνξηψζνπλ («αλεβάζνπλ») ην
αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔ ηνπ δηαγσληζµνχ πνπ άληιεζαλ απφ ηνλ δηαγσληζµφ ζην ΔΖ∆Ζ.
(β) ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλνπλ θαη επηιέγνπλ ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
(γ) ηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ «Δθηχπσζε» πξνθεηκέλνπ ην αξρείν PDF λα παξαρζεί έµµεζα απφ ηελ ππεξεζία
eΔΔΔ. Ζ εθηχπσζε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζπλζεί ζε εηθνληθφ εθηππσηή PDF (virtual PDF printer), ήηνη
ινγηζηηθφ, εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν
ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν PDF αληί λα ην δξνκνινγεί ζε θπζηθφ εθηππσηή. Δλδεηθηηθά ε
ιεηηνπξγία απηή µπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εγγελψο απφ θπιινµεηξεηή δηαδηθηχνπ, φπσο π.ρ. Google
Chrome, ή απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζµηθφ, φπσο π.ρ. CutePDF.
(δ) Καηφπηλ ππνγξάθνπλ ςεθηαθά ην σο άλσ pdf έγγξαθν θαη ην ππνβάιινπλ ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο
ηνπ µε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο
ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ Xml ζηνλ ρψξν ηνπ δ/ζµνχ, νη
νηθνλνµηθνί θνξείο µπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ λα ζπκπιεξψλνπλ µε
επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ παξφληα δηαγσληζµφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα
ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε µνξθή pdf πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ
ςεθηαθά θαη λα ην ππνβάιινπλ ζηνλ δ/ζµφ.
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ νη δηαγσληδφκελνη µπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη
νδεγίεο
απφ
ηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf θαζψο
Α. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνµηθφο θνξέαο ζπµµεηέρεη µφλνο ηνπ ζην δηαγσληζµφ θαη δελ ζηεξίδεηαη
ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη θαη
ππνβάιιεη έλα (1) ΔΔΔ
Β. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνµηθφο θνξέαο ζπµµεηέρεη µφλνο ηνπ ζην δηαγσληζµφ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο µίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο,
πξέπεη λα µεξηµλά ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ιαµβάλεη ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ µαδί µε ρσξηζηφ ΔΔΔ, φπνπ
παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε µία απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη.
Γ. ηελ πεξίπησζε ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ απφ θνηλνχ νµίισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ι.ρ ελψζεσλ,
θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζµψλ θιπ), πξέπεη λα δίλεηαη, γηα θάζε έλαλ ζπκκεηέρνληα νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ
κεηέρεη ζηελ έλσζε , ρσξηζηφ ΔΔΔ.
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∆. Δάλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηµήµα ηεο ζχµβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ µνξθή
ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηµήµαηνο, ηφηε
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο.
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηµήµα ή ηµήµαηα ηεο ζχµβαζεο ην νπνίν ππεξβαίλεη ην 30%
ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχµβαζεο ζηνλ/ζηνπο ππεξγνιάβν/πο, ηφηε απηνί ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή
μερσξηζηνχ EEE.
Σν ΔΔΔ ππνγξάθεηαη, ζε πεξίπησζε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ απφ ηνλ ίδην, επί Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο
εμνπζηνδνηεκέλν απ‟ απηνχο, επί Αλψλπµσλ Δηαηξεηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηεο Δηαηξείαο (δει.
απφ Φπζηθφ Πξφζσπν ην νπνίν ζχµθσλα µε ην θαηαζηαηηθφ εθπξνζσπεί θαη δεζκεχεη ηελ Δηαηξεία) ή
πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν µε απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ηα Φπζηθά
Πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνίθεζή ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο
επηρείξεζεο πξφζσπα θαζψο επίζεο θαη απφ φινπο φζνπο έρνπλ πξνο ηνχην ππνρξέσζε, ζχµθσλα µε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαζψο θαη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαη δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή
ζεψξεζε ππνγξαθήο ζηελ έληππε µνξθή ηνπο.
εµεηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη µέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνµηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, θάζε άηνµν ελδέρεηαη λα πξέπεη ππνγξάςεη ην ίδην ή μερσξηζηφ ΔΔΔ
ζχµθσλα µε ην ηζρχνλ ζεζµηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα. Ζ ππνρξέσζε
ππνγξαθήο πέξαλ ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ , αθνξά ηδίσο ηα άηνµα πνπ αλαθέξνληαη ζην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηηο εηαηξηθέο µνξθέο ηεο Ο.Δ, Δ.Δ,
Δ.Π.Δ θαη Α.Δ. θαη ζπγθεθξηµέλα α) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΔΠΔ. ΟΔ,ΔΔ ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο
ησλ ΑΔ, ηνλ ∆/ληα χκβνπιν θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆. γ) ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ηνπο λνµίµνπο
εθπξνζψπνπο. (Οξάηε θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑ∆ΖΤ – θαζψο θαη πρλέο εξσηήζεηοΑπαληήζεηο ηεο ΔΑΑ∆ΖΤ – αξηζµ. 38)
Ζ Δπηηξνπή ∆ηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζµνχ, αμηνινγεί ην ΔΔΔ µε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ .pdf

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά µέζα
Α. Σν δηθαίσµα ζπµµεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο ηνπο, φπσο
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχµβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ.
3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/20164.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνµηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζµνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη
πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)5.
Ο νηθνλνµηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη,
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζµνχ
ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.46.
Οη νηθνλνµηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη
ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιαµβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο µέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - µέινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπµβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεµα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεµα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ΔΔΔ ηνπ άξζξνπ 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 νηθνλνµηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη
αλαζέζεη ηε ζχµβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 7.
Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο µε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνµηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζµα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ εθδφζεσο ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ ηελ εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ
κεηνδφηε ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνµηθφο θνξέαο, απφ
ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο.
Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνµηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ
παξάγξαθν.
Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ.
θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο Αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’
ειάρηζηνλ ηνλ ∆ηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνµηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφµηµνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
β1) γηα ηελ Παξάγξαθν 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄, Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξµφδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - µέινπο ή ρψξαο εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ εμαµήλνπ πξηλ ηελ εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε.
β2) γηα ηηο Παξαγξάθνπο 2.2.3.2 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξµφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο µέινπο ή ρψξαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη θαηά ηελ εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήµεξνο.
Αλ ην θξάηνο-µέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν
ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη
2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ µπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - µέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εµπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - µέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνµηθφο θνξέαο.
Οη αξµφδηεο δεµφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεµε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνµηθνχ θνξέα
ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εµπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζµνχ.
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ8, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο είλαη αλψλπµε εηαηξία . [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε 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 αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξµφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο
είλαη νλνµαζηηθέο, θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε µε ηα ζηνηρεία ησλ
κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζµφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηµεο εµέξεο πξηλ απφ ηελ εµέξα
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπµε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο,
νλνµαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξµφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνµαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε µεηφρσλ, µε αξηζµφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε
κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν µεηφρσλ ηεο εηαηξείαο µε εµεξνµελία ην πνιχ
30 εξγάζηµεο εµέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε
νλνκαζηηθνπνίεζε µέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα)
εξγάζηµεο εµέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο δελ έρεη
νλνµαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί µε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξµφδηα
αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ,
έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε µεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη
ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε µεηφρσλ (µε 1%), ζχµθσλα µε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη
κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνµηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία
αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. ∆χλαηαη, σζηφζν, λα απνδείμεη ηε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο µεηφρσλ, θαη µφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ
ηελ παξνχζα δηαδηθαζία.
Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο
ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε
ησλ µεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην λ. 3414/2005» 9.θαη
∆) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνµηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξµφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εµπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο - µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
απφθαζε απνθιεηζµνχ, ζχµθσλα µε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εµπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνµηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εµπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήµαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, µε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο. ηελ πεξίπησζε
πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ µπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - µέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εµπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνµηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχµβαζεο.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνµηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε
Βηνηερληθφ ή Δµπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην .

εγγξαθήο ζην

Δπηπιένλ γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο (νµάδα Γ) πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ νη δηαγσληδφκελνη
απαηηείηαη λα πξνζθνµίζνπλ :
α) Σα Ννµηθά Πξφζσπα :
Η) άδεηα εµπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο
άξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ή
9

Η ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
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ΗΗ) άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ
ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
β) Σα Φπζηθά Πξφζσπα: άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ
πεξίπησζε (α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε
παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
γ)πλεηαηξηζµνί ή ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά µε µέιε:
Η) Ννµηθά Πξφζσπα µε άδεηα εµπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο
Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο άξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ή
ΗΗ) Ννµηθά Πξφζσπα µε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ ή
ΗΗΗ) Φπζηθά Πξφζσπα µε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ.
Γηα ηελ αµφιπβδε βελδίλε ( νµάδα Β) & Πεηξέιαην Θέξµαλζεο (νµάδα Α)
α) Tα Ννµηθά Πξφζσπα :
Η) άδεηα εµπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο
άξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ή
ΗΗ) άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (α) ηεο 3 εο παξαγξάθνπ
ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
ΗΗΗ) άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο & άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο Ακφιπβδεο
βελδίλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002.
Β)ΦπζηθάΠξφζσπα:
Η) άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (α) ηεο 3 εο παξαγξάθνπ
ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ή
ΗΗ) άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο & άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο Ακφιπβδεο
βελδίλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002.
γ)πλεηαηξηζµνί ή ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά µε µέιε:
Η) Ννµηθά Πξφζσπα µε άδεηα εµπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο
Α΄ ζχµθσλα µε ην 6Ο άξζξν ηνπ Ν.3054/2002 ή
ΗΗ) Ννµηθά Πξφζσπα µε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ ή
ΗΗΗ) Ννµηθά Πξφζσπα µε άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο & άδεηα Ληαληθήο
Δµπνξίαο Ακφιπβδεο βελδίλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ
ηνπ Ν.3054/2002, ή
ΗV) Φπζηθά Πξφζσπα µε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίµσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε
(α) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ ηνπ Ν.3054/2002 ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ ,ή
V) Φπζηθά Πξφζσπα µε άδεηα Ληαληθήο Δµπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο & άδεηα Ληαληθήο
Δµπνξίαο Ακφιπβδεο βελδίλεο ,ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ 7νπ άξζξνπ
ηνπ Ν.3054/2002
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνµηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5. νη
νηθνλνµηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ
ππνρξενχληαη εθ ηνπ Νφµνπ θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπο έηνπο ηνπ δηαγσληζµνχ νηθνλνµηθέο ρξήζεηο
(2014-2015-2016), αιιηψο δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο
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θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηα ππφ πξνµήζεηα είδε, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ
έηνπο ηνπ δηαγσληζµνχ νηθνλνµηθέο ρξήζεηο (2014-2015-2016).
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6. νη νηθνλνµηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ
θαηάινγν ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη εηδηθφηεξα ην
είδνο, νη πνζφηεηεο, ε αμία, νη εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ππνρξέσζεο παξάδνζεο θαη νη παξαιήπηεο
δεµνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνµέα: α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζην δεµφζην ηνµέα, νη παξαδφζεηο
απνδεηθλχνληαη µε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο αξµφδηαο ππεξεζίαο ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ε εµπξφζεζµε ή µε
παξάδνζε ησλ εηδψλ β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα νη παξαδφζεηο
απνδεηθλχνληαη µε επίζεµα παξαζηαηηθά έγγξαθα πψιεζεο
2) επίζεο πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνλ ηερληθφ εμνπιηζµφ ηεο επηρείξεζήο ηνπο
Β.5. Γηα ηελ απφδεημεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο µε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο νη νηθνλνµηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθά απφ επίζεµα ηλζηηηνχηα πνηφηεηαο µε ηα νπνία βεβαηψλεηαη θαη εηδηθφηεξα:
α) ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ ή πξνηχπσλ ησλ πξντφλησλ θαηά ISO 9001 β) ε
δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαηά ISO: 14.001 γ) ην πξφηππν γηα ην ζχζηεµα
δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαηά OHSAS: 18.001.
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφµηµεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο
είλαη λνµηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφµηµεο
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε ∆.. ζε ζψµα,
ζε πεξίπησζε Α.Δ., αλάινγα µε ηε λνµηθή µνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ ε λφµηµε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ
δεζκεχεη/νπλ λφµηµα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ (λφµηµνο εθπξφζσπνο,
δηθαίσµα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε
ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ µειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ.
Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχµθσλα µε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.8. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνµηθφο θνξέαο επηζπµεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχµθσλα
µε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη,
ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζµεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.10

2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χµβαζεο είλαη :
Α) Γηα ηα θαχζηµα :
α) Γηα ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο & ηελ αµφιπβδε βελδίλε, ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο (%) γηα
ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νµάδαο, επί ηεο εθάζηνηε δηαµνξθνχµελεο µέζεο ΛΗΑΝΗΚΖ ηηµήο πψιεζεο
(Μ.Λ.Σ.Π) εθάζηνπ είδνπο φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηήξην Σηµψλ Τγξψλ Καπζίµσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.),Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Παξαηεξεηήξην
Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηά ηελ εµέξα παξάδνζεο απηψλ. β) Γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο , ην µεγαιχηεξν
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο (%) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νµάδαο, επί ηεο εθάζηνηε δηαµνξθνχµελεο
µέζεο ΥΟΝ∆ΡΗΚΖ ηηµήο πψιεζεο (Μ.Υ.Σ.Π) φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηήξην 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 Καπζίµσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.) ,Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή (Παξαηεξεηήξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηά ηελ εµέξα παξάδνζεο απηψλ.
Σα πνζνζηά απηφ µπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθά, ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ην 5% (Ν4257, Άξζξν 63).

2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερφµελν Πξνζθνξψλ

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη µε βάζε ηα παξαθάησ :
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ππνβνιή πξνζθνξάο γηα µία ή πεξηζζφηεξεο νµάδεο-θνξείο θαη γηα ην
ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζεηζψλ πνζνηήησλ θάζε νµάδαο
Οη νµάδεο ηεο µειέηεο είλαη ηξεηο (3):
Οµάδα Α: Πεηξέιαην Θέξµαλζεο
Οµάδα Β: Βελδίλε Αµφιπβδε
Οµάδα Γ: Πεηξέιαην Κίλεζεο
Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ θνξέσλ καο
είλαη πέληε(5)
ε θάζε πεξίπησζε νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ην ζχλνιν ησλ
εηδψλ θάζε νµάδαο-θνξέα. Πξνζθνξά ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη νξηζµέλα απφ ηα είδε µίαο νµάδαο ή γηα µέξνο
ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο απηψλ ζα απνξξίπηεηαη.
∆ελ επηηξέπνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε
απφ φινπο ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνµίµσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπµµεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνµήο αµνηβήο µεηαμχ ηνπο) θάζε µέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο
θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηµέο γηα ηα θαχζηµα (πεηξέιαην ζέξµαλζεο, αµφιπβδε βελδίλε, πεηξέιαην θίλεζεο) ζα
είλαη ζηαζεξέο θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο νη νπνίεο α) δελ δίλεηαη ηηµή ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε
επξψ µε μέλν λφµηζµα β) δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή.
2.4.2

Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖ∆Ζ, µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε (Άξζξν 1.5) ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφκελα ζην
λ.4412/2016 , ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο µε αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-62017 η.Β 1924) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ..)»,
Γηα ηε ζπµµεηνρή ζην δηαγσληζµφ νη ελδηαθεξφµελνη νηθνλνµηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην
ειεθηξνληθφ ζχζηεµα (ΔΖ∆Ζ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ
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δηαδηθαζία εγγξαθήο ηεο µε αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-6-2017 η.Β 1924) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο
Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ..)»,
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 37
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην χζηεµα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖ∆Ζ, ε αλαζέηνπζα αξρή
ζα ξπζµίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ µε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο11.
2.4.2.3. Οη νηθνλνµηθνί θνξείο ππνβάιινπλ µε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχµθσλα µε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνµνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνµηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεµαίλνληαη µε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα12, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 .
Δθφζνλ έλαο νηθνλνµηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή
εµπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφµνπ ή
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
∆ελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηηο ηηµέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνµηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Οη νηθνλνµηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνµηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο
αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεµα παξάγεη ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf
(ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ
µήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνµηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο µέζσ ηνπ πζηήµαηνο,
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ
απηφλ ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ
νξαηή µε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ
ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην χζηεµα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ
νηθνλνµηθφ θνξέα µε µήλπµα ειεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ
θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε
µνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα
πξνζθνµηζζνχλ ζε πξσηφηππε µνξθή ζχµθσλα µε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη
ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο
θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο
(Apostille).∆ελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε µνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη
λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα 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 αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεµείν θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε µνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζµία φια ή νξηζµέλα
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή
ηεο δηαδηθαζίαο13.
2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπµµεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ
ζχµθσλα
µε
ην
άξζξν
93
ηνπ
Ν.4412/2016:
α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χµβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
79 ηνπ λ. 4412/2016.
Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε µνξθή αξρείσλ ηχπνπ
ΥΜL θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖ∆Ζ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
ηµήµα ηεο δηαθήξπμεο
∆εδνµέλνπ φηη ν δηαγσληζµφο είλαη ειεθηξνληθφο ,ε ππνγξαθή ζην ΔΔΔ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζα πξέπεη λα
είλαη ςεθηαθή.
β) ηελ εγγχεζε ζπµµεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα
αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.

2.1.5 θαη 2.2.2

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ
εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε
νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή φπσο
πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο “Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηεο µειέηεο . Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, µε βάζε ην
θξηηήξην αλάζεζεο, ζχµθσλα µε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεµα
∆ηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Πξνζθνξάο
1. Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86. φπσο ηζρχεη , ησλ λνµίµσλ εθπξνζψπσλ ηεο επηρείξεζεο,
ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη α) φηη ή πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα γηα εθαηφλ νγδφληα (180)
εµέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνµέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ
δηαγσληζµνχ. β) φηη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ιήθζεθε ππφςε ην Πεξηερφµελν ησλ φξσλ θαη ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο & µειέηεο θαη φηη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
2.
Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ Ν.1599/86. ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα ην Πεηξέιαην Θέξµαλζεο µε ηελ νπνία λα
δειψλεη ηα ζηνηρεία δηεχζπλζεο ηνπ Πξαηεξίνπ Τγξψλ Καπζίµσλ θαη φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο, ζηα θηίξηα ηνπ ∆ήµνπ, ηεο ΚΔΓΖΚ, θαη ζηα ρνιηθά Κηίξηα –
πγθξνηήκαηα.
3.
Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ Ν.1599/86. ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ Αµφιπβδε Βελδίλε µε ηελ νπνία ζα
δειψλεη ηα ζηνηρεία δηεχζπλζεο ηνπ Πξαηεξίνπ Τγξψλ Καπζίµσλ θαζψο θαη φηη απηφ βξίζθεηαη εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ ∆ήµνπ Καζζάλδξαο θαζψο θαη ηελ δέζµεπζε γηα ηελ απζεκεξφλ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ.
4. Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ Ν.1599/86. ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα ην Πεηξέιαην Κίλεζεο πνχ ζα δειψλεη φηη
αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ην ∆ήµν Καζζάλδξαο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πξαηεξίνπ ηνπ πγξψλ Καπζίκσλ ηνπ αλαδφρνπ εληφο ηνπ Γήκνπ.
5.Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίµνπ πνπ
πξνζθέξνπλ θαζψο θαη ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν γίλεηαη ε δηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ
είδνπο θαπζίµνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ.

13

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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υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ
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6.Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/86 µε ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζα εγγπάηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα θαχζηµα
είλαη ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε µειέηε ηεο
ππεξεζίαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηήο.

H /Οη ππεχζπλε/εο δήισζε/ζεηο ππνγξάθεηαη/νληαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. Τπνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε µνξθή .pdf θαη δελ πξνζθνκίδνληαη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή.
εµεηψλεηαη φηη φιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ.1599/86 ,πξέπεη λα θέξνπλ επί πνηλή απνθιεηζµνχ
ηελ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππνγξάθνληαη:
•

Απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπµµεηέρεη ζην δηαγσληζµφ, ή

• Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία:
α ) νη ∆ηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ,Δ.Δ,Η.Κ.Δ,ή Δ.Π.Δ.
β ) ν ∆ηεπζχλσλ χκβνπινο & φια ηα µέιε ηνπ ∆., φηαλ είλαη Α.Δ.
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ, νη λφµηµνη εθπξφζσπνη ηνπ.
δ ) φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζµφο ε σο άλσ ππ. δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν
ηνπ ζπλεηαηξηζµνχ.
ε ) ηελ πεξίπησζε Έλσζεο απφ ηνπο λνµίµνπο εθπξνζψπνπο ησλ µειψλ ηεο Έλσζεο.
2.4.4

Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο Οηθνλνκηθψλ
Πξνζθνξψλ.

Ζ Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνθιεηζµνχ ζηνλ
(ππφ)θάθειν <<Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά>>.
Ζ Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη µε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Κξηηήξηα Αλάζεζεο ,φπσο
νξίδνληαη πην θάησ:
Α) Γηα ηα θαχζηµα :

28

17PROC002343083 2017-12-02
α) Γηα ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο & ηελ αµφιπβδε βελδίλε, µε βάζε ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο
(%) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νµάδαο-θνξέα, επί ηεο εθάζηνηε δηαµνξθνχµελεο µέζεο ΛΗΑΝΗΚΖ ηηµήο
πψιεζεο (Μ.Λ.Σ.Π) εθάζηνπ είδνπο φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηήξην Σηµψλ Τγξψλ
Καπζίµσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.),Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή
(Παξαηεξεηήξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηά ηελ εµέξα παξάδνζεο απηψλ.
β) Γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο , ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο (%) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε
νµάδαο, επί ηεο εθάζηνηε δηαµνξθνχµελεο µέζεο ΥΟΝ∆ΡΗΚΖ ηηµήο πψιεζεο (Μ.Υ.Σ.Π) φπσο απηή
αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηήξην Σηµψλ Τγξψλ Καπζίµσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο
(ΤΠ.ΑΝ.) ,Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Παξαηεξεηήξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηά ηελ εµέξα
παξάδνζεο απηψλ.
Σα πνζνζηά απηφ µπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθά, ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ην 5% (Ν4257, Άξζξν 63).
Ζ Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν << Οηθνλνµηθή
Πξνζθνξά>>. πκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήκαηνο . ηε ζπλέρεηα, ην
ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν , ζε µνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη
απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ µήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην
ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
Δθφζνλ ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.
Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεµα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηεο
Οηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπµµεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηµή πξνζθνξάο ηελ
ηηµή µε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζµφ) πνπ πξνθχπηεη µεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο
έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ ηηµή αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε γηα ην
αληίζηνηρν ππφ πξνµήζεηα είδνο.
Σηµέο αλαθνξάο ρσξίο ΦΠΑ γηα ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ:
Σηµή αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Θέξµαλζεο :1,10 €/lt
Σηµή αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Κίλεζεο : 1,25 €/lt
Σηµή αλαθνξάο Βελδίλεο Αµφιπβδεο : 1,70 €/lt
Παξάδεηγκα : Έζησ φηη ν ζπµµεηέρσλ έρεη πξνζθέξεη έθπησζε επί ηεο ηηµήο ( φπσο αθξηβψο δεηείηαη απφ ηελ
δηαθήξπμε) 2% γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο. ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηεο Οηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηµή πξνζθνξάο 1,250-(1,250 x0,02)= 1,250-0,025=1,225.΄
Καζψο ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο,έρεη απνηππσζεί έµµεζα ζηηο
εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ ζπζηήκαηνο ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνµηθή
πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν,ζχµθσλα µε ην ππφδεηγκα ηεο
Οηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ,ζε µνξθή pdf. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β)
Α. Σηµέο
Οη ηηµέο ζα δίδνληαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο .
Ζ νιφγξαθε αλαγξαθή ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο.
• Οη πξνζθνξέο πξέπεη απαξαίηεηα λα θαιχπηνπλ φια ηα είδε ηεο θάζε νµάδαο-θνξέα ηεο πξνµήζεηαο.
• Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
• Ζ επίδνζε ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ ίδην πξνµεζεπηή δελ επηηξέπεηαη.
• ην δηαγσληζµφ δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο
απαξάδεθηεο.
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• Ο δηαγσληδφκελνο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
• Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, δε γίλεηαη απνδεθηή ,αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, θάζε
δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο.
ηελ ηηµή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχµθσλα µε ηελ
θείµελε λνµνζεζία, µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη µε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο [παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016].
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηµήο ζα ππνινγίδεηαη
απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηµέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηµή ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδεηαη
ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφµηζµα, β) δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή, µε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηµή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηεο ζχµβαζεο πνπ
θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή .

2.4.5

Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο γηα δηάζηεµα εθαηφλ νγδφληα
(180) εµεξψλ απφ ηελ επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ (άξζξν 97 λ. 4412/2016).
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, µε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα
νξηδφµελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζµαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεµφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη
νηθνλνµηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία µπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ
αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία
ζπλερίδεηαη µε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνµηθνί θνξείο.
2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
H αλαζέηνπζα αξρή µε βάζε ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εµπξφζεζµα, µε ηνλ ηξφπν θαη µε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηµέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφµελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο),
2.4.4. (Πεξηερφµελν θαθέινπ Οηθνλνµηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο (άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100
θαζψο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16).
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάιµαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί
θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο, ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο.
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν
3.1.1 ηεο παξνχζεο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
δ ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
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ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο
πεξηνξηζµφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ µε θνηλά µέιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο µέιε ελψζεσλ.
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχµβαζε.
3. ∆ΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ∆ΗΑ∆ΗΚΑΗΑ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖ∆Ζ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξµφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζµνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»
ηέζζεξηο (4) εξγάζηµεο εµέξεο µεηά ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
θαη ψξα 1 0 : 0 0 π µ µέζσ ησλ αλσηέξσ αξµφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεµα νξγάλσλ
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε
δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εµεξνµελία θαη
ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά
εµεξνµελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή

θαηαθχξσζεο»,

θαηά

ηελ

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφµελν ζηάδην
απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, µε ηελ επηθχιαμε ησλ
Πηπρψλ εθείλσλ

ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ

ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.

Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
Οηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη
ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ µέζσ ησλ αξµφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεµα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ
θαηά ηα ινηπά ησλ θεηµέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) Ζ αξµφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε ηνπ
νξγάλνπ.
β) ηε ζπλέρεηα ην αξµφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχµθσλα µε
ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχµβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο ,θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ µε βάζε ην θξηηήξην
αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχµβαζεο. Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα µπνξεί λα γίλνληαη θαη
εληαία.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη µε ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, µεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ
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εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο
θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο Οηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη
αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή µέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ
ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.
δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη
πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ
µε βάζε ην νξηδφκελν µε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ραµειέο ζε ζρέζε µε ην αληηθείκελν ηεο ζχµβαζεο ή αλαζέηνπζα
αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηµή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 Ν.
4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηµσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν µε θιήξσζε µεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηµεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
δηαγσληζµνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηµεο πξνζθνξέο.
Σα απνηειέζµαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη µε απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ απνθαηλφκελνπ
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο µέζσ ηνπ ΔΖ∆Ζ.
Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή
παξνχζαο.

ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο - δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή
πξφζθιεζε
µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα πέληε (15) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2.
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε µε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ
παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηήο.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά µέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε µνξθή αξρείσλ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεµα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη
απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ µήλπµα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
Αλ µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ
έρνπλ πξνζθνµηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζµία ζηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν λα ηα πξνζθνµίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο
έγγξαθεο, µέζσ ηνπ πζηήµαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη
ηελ σο άλσ πξνζεζµία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εµέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπµµεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφκελε πιένλ
ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ µε ην ΔΔΔ.,
είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
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ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεµα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνµίζζεθαλ λνµίµσο θαη εµπξνζέζµσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζµνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη µε ην ΔΔΔ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή
γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε µεηά ηελ δήισζε θαη µέρξη ηελ εµέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ
πξνζθφµηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ14.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνµίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
ζχµθσλα µε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη µε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ
Δπηηξνπή ηνπ ∆ηαγσληζµνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα
ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξµφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ,
µε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, µπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο γηα νιφθιεξε ή
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο: Πνζνζηφ …30%….. ζηελ
πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ …50%…. ζηελ πεξίπησζε µκηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα
θαηαθχξσζε µέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε
απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν
Σα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
επηθπξψλνληαη µε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχµβαζεο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, µαδί µε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη
Απνδεθηή πξνζθνξά ζχµθσλα µε ην άξζξν 108 ηνπ λ.4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν,
ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζµία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο ζχµθσλα µε ηελ
επφκελε παξάγξαθν 3.4.
Σα έλλνµα απνηειέζµαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχµβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ
ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη :
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο
βνεζεκάησλ θαη µέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο
αλαζηνιψλ επί απηψλ.
β) Οινθιήξσζε ηνπ πξνζπµβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Δθιεθηηθφ πλέδξην, ζχµθσλα µε ηα άξζξα 5 & 36 ηνπ
Ν 4129/2013.
γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεµέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ
έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.

14

Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ µέζα ζηελ ηεζείζα
πξνζεζµία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπµµεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, µε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
αµέζσο επφκελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά.
3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
∆ηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη µεηά ηελ
26ε Ηνπλίνπ 2017 δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ λ. 4412/2016
θαη ηνπ Π.∆ 39/17 «Καλνληζµφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)». Δηδηθφηεξα, θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ
λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχµβαζε θαη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεµηά απφ πξάμε ή
παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαθήξπμεο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνµηθέο θαη πξαγκαηηθέο
αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεµά ηνπ, ζχµθσλα µε ην αξζ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οη πξνζεζκίεο άζθεζεο
ηεο πξνζθπγήο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 361 Ν. 4412/16. Δηδηθά γηα πξνζθπγή θαηά ηεο
δηαθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε ηεθκαίξεηαη µεηά ηελ πάξνδν 15 εµεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜ∆Ζ.
Ζ πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά µε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, φπσο απηφ παξαηίζεηαη ζην
Παξάξηεµα I ηνπ Π.∆ 39/17 (άξζξν 362 παξ. 2 λ. 4412/2016θαη §2 άξζξνπ 8 Π∆ 39/17).
Ζ πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζµνχ θαη θνηλνπνηείηαη µε µήλπµα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ΑΔΠΠ. Ωο εµεξνµελία ππνβνιήο ηεο πξνζθπγήο ζεσξείηαη ε
εµεξνµελία ειεθηξνληθήο θαηαρψξηζεο απηήο ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζµνχ.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά µε ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο θφξµαο ηνπ
πζηήµαηνο θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζε µνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ην νπνίν θέξεη
ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο.
ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Δ..Ζ.∆Ζ..), ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ ηε
∆ηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ Δ..Ζ.∆.Ζ.. ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, ή ζε πεξίπησζε πνπ ε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ δηελεξγείηαη µέζσ ηνπ ΔΖ∆Ζ, ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά ζηελ ΑΔΠΠ µέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail).
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη σο άλσ αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν 4412/16 θαη ηνπ Π∆
39/2017
3.5 Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φιν ή ελ µέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, µεηά απφ γλψµε ηεο
αξµφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάιµαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, µπνξεί, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζµα ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην
ζεµείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάιµα ή ε παξάιεηςε.
4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο .
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο ή ησλ ζπµβάζεσλ απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
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72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο γηα
ηελ νµάδα-θνξέα ή γηα ηηο νµάδεο ησλ εηδψλ γηα ηηο νπνίεο θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζµα ηνπ δηαγσληζµνχ,
εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζµφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχµβαζεο, Σν πεξηερφκελν ηεο είλαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχµβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο µεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ζχµβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ
εγγπήζεσλ γίλεηαη µεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.(Σµεµαηηθή Δπηζηξνθή)
4.2 πµβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξµνζηέα Ννµνζεζία
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνµείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη
εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεµα Υ ηνπ Πξνζαξηήµαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο θαη ηηο αξµφδηεο δεµφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο
ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο.
4.4 Γηθαίσµα µνλνµεξνχο ιχζεο ηεο ζχµβαζεο
4.4.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί, µε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείµελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχµβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχµβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο, ηεινχζε ζε µηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο
γ ) ε ζχµβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί µε απφθαζε
ηνπ ∆ηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάµεη ηνπ άξζξνπ 28 ηεο ΛΔΔ
4.5

Σξνπνπνίεζε ζχµβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχµβαζε µπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχµβαζεο, µφλν ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο
ηνπ
αξµφδηνπ
νξγάλνπ
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5. ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
5.1 Σξφπνο πιεξσµήο
5.1.1. ΠΛΖΡΩΜΖ
Ζ πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ηνλ πην θάησ ηξφπν:
Γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ∆ήµν Καζζάλδξαο ε πιεξσµή ηεο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ησλ πγξψλ
θαπζίµσλ ζηνλ Πξνµεζεπηή ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά µεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ
παξαδνζέλησλ θαπζίµσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θάζε ππεξεζίαο, πνπ ζα εθηειεί ηε ζπγθεθξηκέλε
πξνµήζεηα θαη µε ηελ πξνζθφµηζε ησλ λφµηµσλ δηθαηνινγεηηθψλ µέζα ζε εχινγν ρξφλν απαξαίηεην γηα ηελ
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ εληαικάησλ πιεξσµήο.
Ζ εμφθιεζε ησλ ηηµνινγίσλ ζα γίλεηαη απφ ηελ ∆/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ,ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσµή ηνπ Πξνµεζεπηή είλαη:
●

Σηµνιφγην Πψιεζεο (ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ζηελ αξµφδηα Τπεξεζία), µε µέξηµλα ηνπ
πξνµεζεπηή,

●

Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,

●

Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.

Δηδηθφηεξα γηα ηηο πξνκήζεηεο ησλ άιισλ θνξέσλ (ΚΔΓΖΚ, ΑΟΓΚ , Α΄ζµηα ρνιηθή Δπηηξνπή, Β΄ζµηα
ρνιηθή Δπηηξνπή) ε πιεξσµή ηεο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ησλ πγξψλ θαπζίµσλ ζηνλ Πξνµεζεπηή ζα
γίλεηαη ηµεµαηηθά µεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ θαπζίµσλ απφ
ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κάθε φορέα, µε ηελ πξνζθφµηζε ζε απηφλ, ησλ αλσηέξσ απαηηνπκέλσλ
δηθαηνινγεηηθψλ.
Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνπο θνξείο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1.2 θαη 1.3 ηεο ∆ηαθήξπμεο.
5.1.2. ΚΡΑΣΖΔΗ
Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχµθσλα µε ηελ
θείµελε λνµνζεζία, µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη µε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη µε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
Οη δαπάλεο πξνµήζεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ πξνµεζεπνµέλσλ εηδψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνµεζεπηή.
Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηνπο θνξείο πνπ ππνγξάθνπλ ηηο ζπµβάζεηο µε ηνλ αλάδνρν.
Όιεο νη δαπάλεο, θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα θαη ηπρφλ έμνδα ειέγρνπ, θαζψο θαη θξαηήζεηο : α) Τπέξ
Δ.Α.Α.∆.Ζ.Τ. 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσµήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο θάζε
ζχµβαζεο., β) Φφξνο εηζνδήκαηνο 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηή θαη ζα πεξηιεθζνχλ
ζηελ πξνζθεξφµελε απφ ηνλ πξνµεζεπηή ηηµή. γ) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ, ε νπνία
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ. . Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσµή απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή ζην φλνµα θαη γηα ινγαξηαζµφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη Πξνµεζεηψλ ζχµθσλα
µε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Με θάζε πιεξσµή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο
αμίαο
1%
επί
ηνπ
θαζαξνχ
πνζνχ
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5.2 Κήξπμε νηθνλνµηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο
5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχµβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ
απνξξέεη απφ απηήλ, µε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ,
εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα πξνο πξνµήζεηα είδε ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη
απηά µέζα ζηνλ πµβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχµθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/16 θαη ηελ παξάγξαθν 6.1 ηεο δηαθήξπμεο.
∆ελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ παξαδνζεί µε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχµβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχµβαζε, επηβάιινληαη, µε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο
β )Δπηπιένλ µπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζµφο ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηε ζπµµεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ.
5.2.2. Αλ ηα πξνο πξνµήζεηα είδε (θαχζηµα) παξαδνζνχλ µεηά ηε ιήμε ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ επηβάιιεηαη
πξφζηηµν 5% επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα [Άξζξν 207 ηνπ λ.
4412/2016].
Σν παξαπάλσ πξφζηηµν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ εηδψλ,
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εµπξφζεζµα, ην πξφζηηµν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο παξάδνζε ησλ πξνο πξνµήζεηα εηδψλ µε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη
ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ
επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο παξάδνζεο.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηµν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα µέιε
ηεο έλσζεο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπµβάζεσλ
Ο αλάδνρνο µπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάµεη ησλ φξσλ ησλ
άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνµηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο εηδψλ), 6.4
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ ,αληηθαηάζηαζε µέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζµία ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ
ηελ εµεξνµελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο . Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξµφδην
απνθαηλφκελν φξγαλν ,χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή µε άιιε νπνηαδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.

6. ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ
6.1 Υξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνµήζεηα εηδψλ.
6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα θαχζηµα ζηνπο θνξείο σο εμήο :
Ο πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα είλαη δηαζέζηµνο λα πξνµεζεχεη µε θαχζηµα ηνλ ∆ήµν θαη ηα Ννµηθά
Πξφζσπα ζηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο.
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Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ θάζε θνξέα μερσξηζηά ,απφ ηελ αξµφδηα
επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί µε ην ζρ.αξζ. 221 ηνπ Ν.4412/16 , θαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηα άξζξα 208 &
209 ηνπ Ν.4412/16. Οη επηηξνπέο παξαιαβήο ζπγθξνηνχληαη απφ ηα ίδηα ηα λνµηθά πξφζσπα , θαηά ηηο
θείµελεο δηαηάμεηο.
Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ θαπζίµσλ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θνξέα, µε
επζχλε, µέξηµλα θαη δαπάλε ηνπ πξνµεζεπηή, απφ ηελ εµεξνµελία ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο , θαη
θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο θαη ζπγθεθξηµέλα :
Ζ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο γηα ην ∆ήµν ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά ζηηο δεμαµελέο ησλ ∆εµνηηθψλ
θαηαζηεµάησλ, ζχµθσλα µε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ελψ ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο πνπ αθνξά ηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο ζα γίλεηαη ζηηο δεμαµελέο ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη
ζηελ ηερληθή έθζεζε, ε παξάδνζε ζα γίλεηαη εληφο δχν (2) εµεξψλ απφ ηελ γξαπηή εληνιή.
Ζ βελδίλε ζα παξαδίδεηαη ζηα Τπεξεζηαθά νρήµαηα ηνπ ∆ήµνπ µαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνµεζεπηή, απφ
πξαηήξην πνπ ζα νξίζεη ν πξνµεζεπηήο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ∆ήµνπ Καζζάλδξαο µεηά απφ επίδνζε
Τπεξεζηαθνχ εµεηψµαηνο απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο θαπζίµσλ θαη ιηπαληηθψλ. Σν πεηξέιαην θίλεζεο γηα ην
∆ήµν ζα παξαδίδεηαη εληφο 2(δχν) εµεξψλ απφ ηελ γξαπηή εληνιή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξαηεξίνπ ηνπ
αλαδφρνπ Πξνκεζεπηή ηνπ ∆ήµνπ Καζζάλδξαο θαη ην πεηξέιαην θίλεζεο γηα ηελ ΚΔΓΖΚ επίζεο .
Ζ βελδίλε θίλεζεο πνπ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ηεο Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ πνπ ρξεψλεηαη ζηνλ Κ.Α 35 ζα
παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξνµεζεπηή ζε δνρεία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνµεζεπηή µεηά απφ επίδνζε
Τπεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο ή ηελ ∆/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ.
Ο ∆ήµνο θαη ηα Ννµηθά Πξφζσπα δελ ππνρξενχληαη λα απνξξνθήζνπλ ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ. Δθφζνλ φµσο θξηζεί ζθφπηµε ε πξνµήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ
πνζνηήησλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ησλ θνξέσλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνπδήπνηε ιφγν, ν πξνµεζεπηήο αξλείηαη, παξαιείςεη ή θαζπζηεξήζεη λα εθνδηάζεη
ηνπο θνξείο µε ηα αλαγθαία είδε θαπζίµσλ, νη Τπεξεζίεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ άµεζα εγγξάθσο ηελ
αξµφδηα ∆ηεχζπλζε , Σµήµα ∆ηαρείξηζεο θαπζίµσλ, ψζηε απηή λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο φπσο
πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο
5.2.1 – 5.2.2. ηεο παξνχζεο.

6.2 Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ
6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχµθσλα µε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ
άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφµνπ. Καηά ηελ
δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπµεί
µπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Οη Δπηηξνπέο Παξαιαβήο ηνπ θάζε Φνξέα έρνπλ ην δηθαίσµα λα
δηελεξγνχλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη λα δεηνχλ ρεµηθέο αλαιχζεηο πξνο δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη
θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνο πξνµήζεηα θαπζίµσλ, απφ ηηο αξµφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Υεµείνπ ηνπ
Κξάηνπο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 214 ηνπ λ. 4412/16.
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, µεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ –
νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ µε παξαηεξήζεηο – απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχµθσλα µε ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο
αλαδφρνπο.
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Δίδε πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεηπηέα µε έθπησζε επί ηεο ζπµβαηηθήο ηηµήο, µε βάζε ηνπο
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, µπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα
επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεµα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα
ζχµθσλα µε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί µε ηα απνηειέζµαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ
απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο µπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη‟ έθεζε
ησλ νηθείσλ αληηδεηγµάησλ, µέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζµία είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε
απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, µε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
208 ηνπ Ν.4412/16.
Σα απνηειέζµαηα ηεο θαη‟ έθεζεο εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν µέξε.
Ο αλάδνρνο δελ µπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο µεηά ηα
απνηειέζµαηα ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο.

6.3 Γείγµαηα – δεηγµαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Οη Δπηηξνπέο Παξαιαβήο ηεο θάζε Τπεξεζίαο έρνπλ ην δηθαίσµα λα δηελεξγνχλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη λα
δεηνχλ ρεµηθέο αλαιχζεηο πξνο δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνο πξνµήζεηα
θαπζίµσλ, απφ ηηο αξµφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Υεµείνπ ηνπ Κξάηνπο. Δηδηθφηεξα αλ ηα ππφ
πξνµήζεηα είδε πγξψλ θαπζίµσλ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο
Απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ Υεµηθνχ πκβνπιίνπ (ΑΥ) ηνπ Γεληθνχ Υεµείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ) φπσο
αλαθέξνληαη παξαθάησ ,θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο ″ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο ″ ηεο µειέηεο

1. Σν πεηξέιαην ζέξµαλζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηδηφηεηεο

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζµ. 467/2002 (ΦΔΚ 1531/Β/2003) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ
«Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ θα πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο», φπσο απηή ηζρχεη ζήµεξα.

2. Σν πεηξέιαην θίλεζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ
αξηζµ. 514/2004 (ΦΔΚ 1490/Β/2006) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ «Πεηξέιαην θίλεζεο πξνδηαγξαθέο
θαη κέζνδνη ειέγρνπ», θαζψο θαη ηελ αξηζµ. 316/2010 (ΦΔΚ 501/Β/11-02-2012) Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνµνζεζίαο, ζηνλ ηνµέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίµσλ βελδίλεο θαη
ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ».

3. Ζ αµφιπβδε βελδίλε πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ

αξηζµ. 510/2014 (ΦΔΚ 872/Β/2007) Απφθαζε ηνπ ΑΥ ηνπ ΓΥΚ «Καχζηµα απηνθηλήησλ – Αµφιπβδε
βελδίλε – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» θαζψο θαη ηελ αξηζµ. 316/2010 (ΦΔΚ
501/Β/11-02-2012) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνµνζεζίαο, ζηνλ ηνµέα
ηεο πνηφηεηαο θαπζίµσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ».

6) Δίλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφµηζε πηζηνπνίεζεο θαηαιιειφηεηαο (approval).
πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο γηα ζπγθεθξηµέλα είδε πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
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[Γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε, ζην άξζξν 214 ηνπ λ. 4412/2016, δηαδηθαζία]
Καηά ηα ινηπά θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα
παξαξηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο ηεο, ζα εθαξκφδνληαη νη θείµελεο πεξί
πξνµεζεηψλ ∆εµνζίνπ Σνµέα ∆ηαηάμεηο.

6.4

Απφξξηςε ζπµβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή µέξνπο ηεο ζπµβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, µε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, µπνξεί λα εγθξίλεηαη
αληηθαηάζηαζή ηεο µε άιιε, πνπ λα είλαη ζχµθσλε µε ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, µέζα ζε ηαθηή πξνζεζµία πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη µεηά ηε ιήμε ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ µπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο
ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ
εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη
εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπµβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ 27.11.2017

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΑΝΓΡΑ

ΚΤΡΗΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
(ην παξφλ αξρείν ζα επηζπλαθζεί ζηελ νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε αξρείν pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν
θαζψο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ ζπζηήκαηνο νη απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο- ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε)
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) εµέξεο απφ ηελ επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο 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
Ζµεξνµελία: ………………

189.302,93

269.015,08

Ο ππνςήθηνο (Δπσλπµία )
θξαγίδα / Τπνγξαθή

ΣΕΛΙΔΑ 40

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ

%
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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) εµέξεο απφ ηελ επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο 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

Ζµεξνµελία: ………………

62.702,16

79.840,73

Ο ππνςήθηνο (Δπσλπµία )
θξαγίδα / Τπνγξαθή

ΣΕΛΙΔΑ 41

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ

%

17PROC002343083 2017-12-02
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) εµέξεο απφ ηελ επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο 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

Ζµεξνµελία: ………………

%

Ο ππνςήθηνο (Δπσλπµία )
θξαγίδα / Τπνγξαθή

ΣΕΛΙΔΑ 42
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ΣΕΛΙΔΑ 43

