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∆Ι ΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
“Προµήθεια Υγρών Καυσίµων Κίνησης – Θέρµανσης και Λιπαντικών για το ∆ήµο Αµαρίου, για τα
Νοµικά Πρόσωπα αυτού και τις επιχειρήσεις για το έτος 2018”, µε κριτήριο κατακύρωσης το
χαµηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής
τιµής πώλησης του παρατηρητηρίου τιµών υγρών καυσίµων για την περιφερειακή ενότητα
Ρεθύµνου.
Εκτιµώµενης αξίας 190.244,00 Ευρώ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών –
Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2) Τις ισχύουσες διατάξεις της απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) του ΥΠΕΣ σύµφωνα
µε τα άρθρα : 377 παρ.1 περ.82 , 376 και 379 του Ν.4412/2016
3) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006, τ. Α’), «∆ηµοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας»
4) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010, τ. Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/08.08.2014) : Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα υπουργείου οικονοµικών
και άλλες διατάξεις.
6) Το Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α’ /20.03.2007 καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις
7) Του Ν.4013/11 ΦΕΚ 204 Α /15.09.2011 Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής
δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων –
Αντικατάσταση τουέκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας ) –
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
8) της αριθµ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ–2677 Β/21.10.2013) τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)

9) Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’ /15.06.1995 Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις
10) Του Ν. 3054 / ΦΕΚ Α’ 230/25.09.2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις
11) Του Ν.4071/2012, άρθρο 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταµείων
για την προµήθεια καυσίµων για κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων
12) Της εγκυκλίου 3/11543/2013 του υπουργείου εσωτερικών περί ανάδειξης
προµηθευτών - χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων.
13) Του Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α /22.11.2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες
14) Της υπ’ αριθµ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93Β) Απόφαση υπουργού προεδρίας
κυβερνήσεως όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108Β)
και µε την ΚΥΑ 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376Β)
Β. Την ΥΑ Π1/84/97 (ΦΕΚ 319/97 τεύχος Β'): Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε
ανάδειξη χορηγητών - προµηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών"
(Ε.Π.Π.)

Γ. Την υπ’ αριθ. 122/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου

του ∆ήµου Αµαρίου περί της

διενέργειας καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας .

∆. Την υπ’ αριθ. 3/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα της σύµβασης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης το χαµηλότερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του
παρατηρητηρίου τιµών υγρών καυσίµων για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύµνου, που αναλυτικά
περιγράφονται στην 1/2018 επισυναπτόµενη µελέτη του ∆ήµου Αµαρίου.
Η

προϋπολογισθείσα δαπάνη της

προµήθειας

ανέρχεται

στο

ποσό

των

114.866,68 €

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τα οποία:

• 104.107,00 € µε τον Φ.Π.Α. αφορούν την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για το ∆ήµο
Αµαρίου
• 3.252,62 € µε τον Φ.Π.Α. αφορούν την προµήθεια καυσίµων της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
• 3.507,06 € µε τον Φ.Π.Α. αφορούν την προµήθεια καυσίµων της Σχολικής Επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
• 4.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. αφορούν την προµήθεια καυσίµων της δηµοτικής κοινωφελούς

επιχείρησης ∆ήµου Αµαρίου.
• 75..377,12 € µε τον Φ.Π.Α. αφορούν την προµήθεια καυσίµων της επιχείρησης ∆ήµου Αµαρίου.
Η Προµήθεια των καυσίµων για το ∆ήµο θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6641.001, 10-6643.001, 306641.001, 30-6644.001, 70-6641.002, 70-6641.003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αµαρίου του
2018 και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Η Προµήθεια των καυσίµων για την δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση ∆ήµου Αµαρίου θα βαρύνει
τον ΚΑ 64.990 προϋπολογισµού της δηµοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ∆ήµου Αµαρίου του 2018
και θα χρηµατοδοτηθεί µε το ποσό των 4.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δεν τηρεί προϋπολογισµό µε ΚΑ, ωστόσο η
προµήθεια θα βαρύνει τα έξοδά της κατά 3.252,62 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Οµοίως και η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν τηρεί προϋπολογισµό µε ΚΑ και η
προµήθεια θα βαρύνει τα έξοδά της κατά 3.507,06 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ϛ

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ζ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στην 1/2018

µελέτη

προµήθειας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής.

2. Τόπος, τρόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της δικτυακής πύλης του συστήµατος
www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Προσφορές που τυχόν

υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει
πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Α/Α Συστήµατος: 54711

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ :
26/02/2018 και ώρα 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ :
26/02/2018 και ώρα 10:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
19/03/2018 και ώρα 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
23/03/2018 και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά
1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.4412 :
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νοµικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προµηθευτών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε
γ1.) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
γ2.) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ3.) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η
υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και

τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
γ4.) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2) Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ – ∆ιαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής:
α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από το σύνδεσµο
“Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας”, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού
και στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο
Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά

µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

3) Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf
σύµφωνα µε το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7
του Β της παρούσας
2. Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (άρθρο 79 παρ. 4 Ν.4412/2016)
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β]
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία:
Ι) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού (αριθµός διακήρυξης)
ΙΙ) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της
1/2018 µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή
διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.
III) Να δηλώνεται ότι κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των ΚρατώνΜελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (EE L 309 της

25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α'
166),
στ) Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215).
4) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία να δηλώνεται ότι:
I. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 4 περίπτωση
β του Ν.4412/2016 δηλ. υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, τα αλλοδαπά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
II. είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης(κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν
εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
III. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες),
προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµα τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα,
µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασης τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του
Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµα τους,
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .
IV. δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ' εφαρµογή της περίπτωσης (ζ) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και
ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
V. δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται
υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα.
VI. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153/Τ.Α/2007)
(αφορά µόνο νοµικά πρόσωπα).
VII. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).
VIII. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και
έντυπη προσκόµιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύµφωνα µε το
άρθρο 103 του Ν.4412/2016 σε συνδυασµό µε το άρθρο 80 του ίδιου νόµου.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
(2+3)υποβάλλουν:

α) Οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποι του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
ε) Όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε
µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Ειδικότερα, ως προς το σηµείο IV της Υπεύθυνης ∆ήλωσης υπό στοιχείο 2,
-σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά το ίδιο το πρόσωπο
-σε περίπτωση νοµικού προσώπου τη δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής
ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο α. για το εκπροσωπούµενο από αυτόν νοµικό πρόσωπο και β.
για τον εαυτό του ατοµικά
- σε περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι
διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης
εταιρίας, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο.
- σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά.
5) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, εφόσον
συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπο τους.
6) Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.)
ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση
뿐Ѵ
συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία
προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει
δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή
απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:
ί. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα
αναφέρονται ονοµαστικά,
iii. το µέρος του έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην
εκτέλεση του έργου,
ίν. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου εκπροσώπου
της ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισµό µε
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, ν. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,
ν. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις
ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
νi. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,
vii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα
διακήρυξη διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την παροχή των
υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά
την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή, ίχ. ότι τα µέλη της
κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των
όρων της σύµβασης.

Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού
και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη
Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα
φυσικά πρόσωπα).Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την
υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νοµικού προσώπου.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
7)
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
8)
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του
πρατηρίου υγρών καυσίµων καθώς και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και
χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίµων εντός
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύµβαση, στα οχήµατα και
µηχανήµατα αυτού.
9)
Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις
τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που
αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του
διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, πρέπει να φέρουν
뿐Ѵ
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται
- από το ίδιο φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή
- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση
γνησίου υπογραφής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία από την
ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να
υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του
ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε
περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή
στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του ν. 1599/1986,
όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες
επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του ν. 1599/1986, ως άνω, είτε
ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που

γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Σε
περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα,
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε
ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήυατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου
Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα
ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Προέλευση των προσφερόµενων αγαθών
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα
προέλευσης και παραγωγής - κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν
εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.

2. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
2.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

뿐Ѵ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/Β –21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και συµπληρωµατικά στον Ν. 4412/2016.

2.2. Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β)
ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία
επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα συµφέροντα τους,
τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει στο σχετικό πεδίο του συστήµατος µε την
ένδειξη «Εµπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά

µόνον στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης
του ενδιαφεροµένου.

2.3. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά»
Στον

(υπο)φάκελο

µε την

ένδειξη «∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά»

υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο
.pdf.
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει σύννοµα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
͎
Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί
ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf υποβάλλονται στη συνέχεια κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου Αµαρίου. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός
της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά – στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται:
εγγυητική συµµετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή
άλλους φορείς.
Όταν τα δικαιολογητικά που υπογράφονται από τον ίδιο τον προµηθευτή φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών
εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν
λόγω διατάξεις.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου αυτές απαιτούνται) θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε
αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

2.4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς.
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
͕װ
Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί
στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία. Στην περίπτωση των καυσίµων οι συµµετέχοντες εκτός από το παραπάνω
ψηφιακά παραγόµενο έντυπο θα πρέπει να υποβάλλουν και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος, ώστε να αναγράψουν το προσφερόµενο ποσοστό
έκπτωσης.
Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη
περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ηµέρα
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το
5%
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό
έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.5. ∆εκτές προσφορές

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή για ένα ή περισσότερα τµήµατα της.
Ωστόσο οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλα τα είδη και ολόκληρη την
ποσότητα κάθε τµήµατος.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος και ο δήµος προβεί σε απ ευθείας
ανάθεση µέσω διαπραγµάτευσης, τότε θα µπορεί να γίνει απ ευθείας ανάθεση σε
κάποιον προµηθευτή και για µέρος από την ποσότητα κάθε τµήµατος.
Τα τµήµατα στα οποία διακρίνεται η προµήθεια συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

1.

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

7.258,05

9.000,00

2.623,08

3.252,62

2.828,27

3.507,06

Προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση και φωτισµό
(για το ∆ήµο)

2.

Προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση (για τη σχολική
επιτροπή πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης)

3.

Προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση (για τη σχολική
επιτροπή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης)

4.

͕װ

Προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση (για τη

3.225,80

4.000,00

70.322,58

87.200,00

1.612,90

2.000,00

4.763,70

5.907,00

54.350,00

67.394,00

2.565,00

3.180,60

3.873,00

4.802,52

Κοινωφελή Επιχείρηση του
∆ήµου)

5.

Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για κίνηση (για
το ∆ήµο)

6.

Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για λοιπές
ανάγκες (για το ∆ήµο)

7.

Προµήθεια καυσίµων
Πυροσβεστικών οχηµάτων
∆ήµου Αµαρίου

8.

Προµήθεια καυσίµων για
κίνηση επιχειρήσεων

9.

Προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση επιχειρήσεων

10.

Προµήθεια καυσίµων για

κίνηση επιχειρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

153.422,58

190.244,00

3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειµένου να αξιολογηθούν.

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισµού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
߀҆

4) Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των
απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014). Υποβαλλόµενα µε την
προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία
διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος,
προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη
συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν
αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική
διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη,
ανακαλείται αµέσως.

4. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται

υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους
προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.

5. Τιµή προσφοράς
1) Για τα είδη για τα οποία κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη
νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης (τµήµατα καυσίµων: 1, 2 και 3) οι
προσφορές δίνονται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε
φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στο Νοµό Ρεθύµνου

του είδους καυσίµου την ηµέρα

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της
υπηρεσίας

εµπορίου

της

Περιφερειακής

Ενότητας

ή

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας (Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων). (Σε περίπτωση που τα δελτία
πιστοποίησης µέσων τιµών καυσίµων εκδίδονται από την αρµόδια αρχή εβδοµαδιαία και όχι
ηµερησίως, η έκπτωση θα υπολογίζεται στην εβδοµαδιαία µέση τιµή που προκύπτει από τα δελτία
αυτά). Το ποσοστό της προσφοράς για κάθε τµήµα της προµήθειας θα πρέπει να είναι ενιαίο. ∆εν
θα γίνεται δεκτή προσφορά µε διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης µέσα στο ίδιο τµήµα της
προµήθειας.
Ѵ
Για τα υπόλοιπα είδη (λιπαντικά), για τα οποία η ﹀
ανάθεση
θα γίνει στον

προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης, οι τιµές θα πρέπει να
δίνονται σε ΕΥΡΩ. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. (ανά τµήµα) θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική
προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα
διακήρυξη.

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή το
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης για το τµήµα που προσφέρει ο µετέχων στον διαγωνισµό,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της
οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
προσφορών οργάνου.

4) Οι οικονοµικές προσφορές θα υποβάλλονται ως εξής:
Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. για τα τµήµατα στα οποία κριτήριο είναι η χαµηλότερη
τιµή. (Η τιµή του τµήµατος µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. Θα λαµβάνεται για τη σύγκριση
των προσφορών).
Β) Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) για κάθε τµήµα για το οποίο υποβάλλεται
προσφορά.

5) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

6) Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, για
λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, για τα είδη για τα οποία κριτήριο
κατακύρωσης

είναι

το

µεγαλύτερο

ποσοστό

έκπτωσης

(τµήµατα

1,2,3),

οι

συµµετέχοντες θα πρέπει να συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τέσσερα
(4) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της
έκπτωσης που προσφέρουν από την τιµή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα
διακήρυξη (ενδεικτική τιµή) για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος.
Για Παράδειγµα: έστω ότι ο συµµετέχων προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς
〰ѵθέρµανσης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της
ζητείται από τη διακήρυξη) 1% για το πετρέλαιο

οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,75 € - (0,75 Χ
1%)= 0,7425 €.

Επειδή η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων
θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα
και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής
προσφοράς του Παραρτήµατος, σε µορφή .pdf.

7) Υποβολή προσφορών
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων.
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr

Μετά την

παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή
(για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

8) Εγγυήσεις
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997
(Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού
(άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014).

2)

Κάθε

προσφορά

συνοδεύεται

υποχρεωτικά

από

εγγύηση

συµµετοχής

υπέρ

του

συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
͕װ
(χωρίς το Φ.Π.Α) κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς
που ορίζεται στη διακήρυξη.
-

Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο
Αγίου Βασιλείου, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και
τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.

-

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει Ν. 4412/2016

-

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ' όψιν.

-

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος
της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων.

-

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν
στην ένωση.

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης

δικαιολογητικά ή δεν

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης (χωρίς το ΦΠΑ) , κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η
κάθε σύµβαση (∆ήµο ή Ν.Π.).

9) Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120)
ηµερών.
Ο Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει µονοµερώς µε έγγραφο της την ισχύ των προσφορών
για άλλες εξήντα (60) ηµέρες, χωρίς ο ανάδοχος να µπορεί να αρνηθεί την παράταση.
͕װ

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη
από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού –Ε∆∆), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.

2. Η Επιτροπή προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 23/03/2018
και ώρα 10:00, από τα αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής ή τα
µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή τον υπάλληλο που έχει κωδικό πρόσβασης στο
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και ο οποίος θα εισαγάγει, παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης, τους κωδικούς.

3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων
στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες, των

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.

4. Αξιολόγηση προσφορών
1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:
α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης,
β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,
γ) η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή.
Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η
οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες.
͕װ

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά τµήµα ή
το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά τµήµα, εφόσον η προσφορά του κρίνεται
αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή ανά τµήµα ή το ίδιο ποσοστό
έκπτωσης ανά τµήµα και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής
διαγωνισµού.

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

6) Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:

α. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
στην ηµεροµηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι
φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν
πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες
ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.

β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν
επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν
κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η
επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους (υπο)φακέλους µε την ένδειξη
«Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».
Οι φάκελοι µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται.

γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό.

͕װ

δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά
τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή
ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του
συστήµατος από το ∆ήµο, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της
παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς,
για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως
της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως
(αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις – συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους
ορίζονται.

στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων
παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται

«τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό
µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) στους συµµετέχοντες.
Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωµοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται µέσω του συστήµατος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή,
µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την
αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην
Οικονοµική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει.

ζ. Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό για την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη των
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο
υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης
απόφασης γι’ αυτό το στάδιο του διαγωνισµού.
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές.
͕װ

η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά),
κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων - προσφυγών για το στάδιο, ορίζεται
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
οικονοµικών προσφορών.
Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, αποστέλλεται
ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα ηµεροµηνία
διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.

θ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» και οι
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την
αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται
αυτόµατα από το σύστηµα.

ι. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους
(υπο)φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» για όσες

προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο
προηγούµενο στάδιο. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονοµικών προσφορών,
κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες
κριθούν

παραδεκτές

κατατάσσονται

µε

βάση

το

κριτήριο

κατακύρωσης.

Η

επιτροπή

εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και
επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται
αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης.

ια. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, την απόφαση για
το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του
διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του
Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους
συµµετέχοντες, για ενηµέρωση.

3. Ενστάσεις
Ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 360-365 του Ν.4412/2016 και οι διατάξεις του
Ν.3886/2010
Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος και
͕ װαρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή
υπογραφή.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το
υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που
φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής,
εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει
υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα,
οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. Όσον αφορά
στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 5 (''∆ιαλειτουργικότητα'') της µε αριθµό ΠΙ/2390 (ΦΕΚ Β/2677) Απόφασης.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα
ιδίως :
- Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνουν στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων.
- Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού συντάσσουν και
υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης
τους.

Κάθε ενδιαφερόµενος - συµµετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του,
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρο 4 του Ν.3886/10 (Φ.Ε.Κ.173/Α') «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών
σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ "» όπως τροποποιήθηκε µε το αριθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51)
µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι: δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή
τηλεοµοιοτυπία , δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15)
ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της
προσβαλλόµενης παράλειψης.
Προσφυγές υποβάλλονται κατά όρων της διακήρυξης (ως κανονιστικής πράξης της ∆ιοίκησης) αλλά
και κατά αποφάσεων του οργάνου λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής µε τις οποίες
εγκρίνονται τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισµού.
Προσφυγές υποβάλλονται κατά όρων της διακήρυξης (ως κανονιστικής πράξης της ∆ιοίκησης) αλλά
και κατά αποφάσεων του οργάνου λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής µε τις οποίες
ѽ
εγκρίνονται τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισµού.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο διοίκηση του φορέα όργανο (Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου), ύστερα από γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της διοίκησης (της Επιτροπής
Προσφυγών).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό
(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύµβασης. .Εάν από τα
έγγραφα της σχετικής σύµβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τµήµα ή
τµήµατα της σύµβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τµήµατος ή των
τµηµάτων της σύµβασης σχετικά µε τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. Το παράβολο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του.
Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί
την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων,
όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη
διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. Όσον αφορά στην
κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου pdf προσκοµιζόµενα εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης
«περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά
ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Κατακύρωση
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει
εντός προθεσµίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως
καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή
των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ" ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
ѽ
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα
και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για
τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός

από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
•

∆ικαιολογητικά για την ανάθεση της σύµβασης

1.α.) Για τους έλληνες πολίτες:
1.
Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα
οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος.
2.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που
είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους
ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του
συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρηµένη κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι
ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο)
ѽ εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την
σχέση µε την εταιρεία.
Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86,
στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι
απασχολούµενοι στην επιχείρηση.
3.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
4.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν
και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του
καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
5. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29/1/1998 σελ.1). β) δωροδοκία,
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ηςΜαϊου 1997 (EEC

195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου (EE L 358 της 31/12/1998 σελ.2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC 316 της 27/11/1995 σελ. 48). δ) νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της
28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995).
ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: -φυσικά πρόσωπα
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και
Ε.Ε.- διαχειριστές Ε.Π.Ε
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του.
6.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
Συγκεκριµένα:
Για τα φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης,
ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για
τα νοµικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
ѽ
άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης.
7.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας.
∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α..
∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.
∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού
ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα.
Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων
(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα.
∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
8.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση µε τους φορείς του
∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει παρόµοιες προµήθειες κατά την τελευταία
τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου συµβατικού ποσού και της ηµεροµηνίας της σύµβασης.

1.β) Για τους αλλοδαπούς:

1.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις,
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
2.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3)
και
(7) της παραγράφου Α.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις,
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
3.
Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.
4.
Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.
5.
Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των
φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.
ѽ

1.γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων 1.α και 1.β
ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.

κατά περίπτωση αν πρόκειται για

1.δ. Για τους συνεταιρισµούς:
1.
Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης 1.α.
2.
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
1.ε.. Για τις ενώσεις προµηθευτών- κοινοπραξίες:
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους,
είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% Το
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
ε. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του
προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από
αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.
2. Σύµβαση
Οι συµβάσεις για τα είδη που προβλέπονται για το ∆ήµο υπογράφονται µεταξύ των προµηθευτών
και του ∆ήµου, ενώ για τα είδη που προβλέπονται για τα Νοµικά Πρόσωπα υπογράφονται
υποχρεωτικά µεταξύ προµηθευτών και των Ν.Π.
Όλες οι συµβάσεις θα έχουν διάρκεια ισχύος έως 31/03/2019.
Οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος τους µέχρι και τρείς
(3) µήνες όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη (µε σκοπό να καλύψουν τις
ανάγκες του ∆ήµου και των ΝΠ για καύσιµα και λιπαντικά µέχρι την ανάδειξη νέων προµηθευτών
και την υπογραφή νέων συµβάσεων), ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου των ΝΠ∆∆, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης,
υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη σύµβαση, ως και περαιτέρω οικονοµική
επιβάρυνση για το ∆ήµο ή τα ΝΠ.

ѽ

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Χρόνος – τόπος - τρόπος παράδοσης των υλικών
1. Ο ∆ήµος και τα νοµικά πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται
να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων.

2. Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Αµαρίου και
στις εγκαταστάσεις των φορέων όσον αφορά στο τµήµα 3 και στο τµήµα 4, δηλαδή στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα λιπαντικά. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και
χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση του πετρελαίου
θέρµανσης και των λιπαντικών .

3. Ο ∆ήµος δεν διαθέτει δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης. Γι
αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο η παράδοση αυτών των τµηµάτων 1 και 2, να γίνεται τµηµατικά
στο χώρο του πρατηρίου µε εφοδιασµό κάθε υπηρεσιακού οχήµατος κατόπιν έγγραφης εντολή
προµήθειας.

2. Παραλαβή των υλικών – Ποιοτικός έλεγχος
1) Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής του εκάστοτε φορέα
(∆ήµου ή ΝΠ∆∆) µε τον οποίο θα έχει υπογραφεί η σύµβαση της προµήθειας. Ο ποιοτικός έλεγχος
των προϊόντων µπορεί να διενεργείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε µε µακροσκοπικό έλεγχο
είτε µε χηµική εξέταση είτε µε πρακτική δοκιµασία.
2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ηµερών από την παράδοση των
υλικών, στον οποίο δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή των
δειγµάτων για έλεγχο µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή.
3) Τα καύσιµα και τα λιπαντικά που παραλαµβάνονται θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας,
σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας και
των επισήµων κρατικών φορέων, να έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι
όροι αυτοί, να είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και να είναι κατάλληλα από
κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζουν ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα.
4) Ο ∆ήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται
τα παραπάνω από τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα
από αίτηση του ∆ήµου κάθε ποσότητα καυσίµου / λιπαντικού που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των όρων της περίπτωσης 3. Οι δαπάνες
επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στο ∆ήµο των νέων σε
剰͗ προµηθευτή.
αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον

5) Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου είδους προκλήθηκε βλάβη στα
οχήµατα ή στον µηχανολογικό εξοπλισµό του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων, ο προµηθευτής
υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το
ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής (ή του ∆.Σ. των Ν.Π.)
µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το ∆ήµο (ή
το Ν.Π.) για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται
έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.

3. Τρόπος πληρωµής
Η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί τµηµατικά –ανάλογα µε τις παραδόσεις- στον
προµηθευτή από τον εκάστοτε φορέα µε τον οποίο έχει συναφθεί η σχετική σύµβαση (∆ήµο ή ΝΠ)
µετά την οριστική παραλαβή των
υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά.
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται µε κράτηση φόρο
εισοδήµατος σε ποσοστό 1%, κράτηση σε ποσοστό 0,06 % επί της συνολικής συµβατικής αξίας
(χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κράτηση ύψους 0,02 % υπέρ

ΕΣΗ∆ΗΣ , η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, µε το κόστος δηµοσίευσης
της διακήρυξης στον τύπο, κράτηση 0,06% για την αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών,
καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι
συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι
καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες,
πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα
αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου
ѭ
.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το 繠οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά

υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Ζ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο ηµερήσιες τοπικές

εφηµερίδες

ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 και τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του

δηµοτικού καταστήµατος, στο διαύγεια ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ιστότοπο
του ∆ήµου Αµαρίου ( www.amari.gov.gr, πεδίο διακηρύξεις) και στον δικτυακό τόπο του ΚΗΜ∆ΗΣ
και του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον Ανάδοχο (Ν.3548/2007 &
& Ν. 3801/2009).

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, 25/01/2018
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Υγρών Καυσίµων Κίνησης –
Θέρµανσης και Λιπαντικών για το ∆ήµο Αµαρίου, για τα Νοµικά
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου Αµαρίου και των νοµικών προσώπων του για το έτος 2018.
Τα είδη και οι ποσότητες των καυσίµων και των λιπαντικών αναφέρονται αναλυτικά στον
Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της µελέτης.
ѽ

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις παραγγελίες, εντός των
ορίων του ∆ήµου Αµαρίου και στις εγκαταστάσεις των φορέων, όπως αναφέρονται
αναλυτικά στο Άρθρο 1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας µελέτης.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 190.244,00 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 25-01-2018
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ
Η Αν/τρια Προϊσταµένη Τ.Υ.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ⷐѿ
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Α/Α

1

2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:190.244,00 Ευρώ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

ΔΑΠΑΝΗ

ΛΙΤΡΟ

8.489,00

0,855

7.258,07

ΛΙΤΡΟ

64.694,20

1,087

70.322,58

ΛΙΤΡΟ

1.249,34

1,291

1.612,90

ΛΙΤΡΟ

4.354,40

ΜΟΝΑΔΑ

1,094
4.763,70
ΣΥΝΟΛΟ
83.957,25
ΦΠΑ 24%
20.149,75
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ 104.107,00

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

3.067,92

0,855
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ

2.623,08
2.623,08
629,54
3.252,62

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
6

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

3.307,91

0,855
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ

2.828,27
2.828,27
678,78
3.507,05

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
7

ΑΜΟΛΥΒΣΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ

ΛΙΤΡΟ

2.491,00

1,295
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ

3.225,80
3.225,80
774,20
4.000,00

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
8

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

3.000,00

0,855

2.565,00

9

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

50.000,00

1,087

54.350,00

10

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ

ΛΙΤΡΟ

3.000,00

1,291
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ

3.873,00
60.788,00
14.589,12
75..377,12

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 190.244,00 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 25-01-2018
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 25-01-2018
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Η Αν/τρια Προϊσταµένη Τ.Υ.∆.ΑΜΑΡΙΟΥ

껐ѿ
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ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Υγρών Καυσίµων Κίνησης –
Θέρµανσης και Λιπαντικών για το ∆ήµο Αµαρίου, για τα
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑ∆Α Α . ΚΑΥΣΙΜΑ
1. Πετρέλαιο Θέρµανσης
Πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε καυστήρες
εγκαταστάσεων θέρµανσης σχεδιασµένους να λειτουργούν µε πετρέλαιο.
Συγκεκριµένα οι ιδιότητες του Πετρελαίου θέρµανσης, πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις:
Α) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 468/2002 (ΦΕΚ 1273Β/5-9-2003),
Β) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β/16-10-2003),
Γ) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30-8-2007),
껐ѿ σήµερα.
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι
2. Πετρέλαιο κίνησης (Diesel)
Πετρέλαιο κίνησης (Diesel), το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους
τύπους κινητήρων Diesel.
Συγκεκριµένα οι ιδιότητες του Πετρελαίου κίνησης (Diesel), πρέπει να καλύπτουν τις
απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία σύµφωνα µε τις παρακάτω
διατάξεις:
Α) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17-8-2005),
Β) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2006),
Γ) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30-8-2007),
∆) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28-1-2010) και
Ε) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-2-2012),
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα.
3. Αµόλυβδη βενζίνη 95RΟΝ
Αµόλυβδη βενζίνη 95RON, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους
τύπους βενζινοκινητήρων σχεδιασµένους να λειτουργήσουν µε αµόλυβδη βενζίνη 95RON.
Συγκεκριµένα οι ιδιότητες της αµόλυβδης βενζίνης 95RON πρέπει να καλύπτουν τις
απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία σύµφωνα µε τις παρακάτω
διατάξεις:
Α) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17-8-2005),
Β) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2006),
Γ) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30-8-2007),
∆) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28-1-2010) και

Ε) Της απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-2-2012),
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα.
ΟΜΑ∆Α Β . ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Όλα τα λιπαντικά πρέπει να είναι πρωτογενή, µη ανακυκλωµένα και να πιστοποιείται από
τις κατασκευάστριες εταιρείες.
Λιπαντικά βενζινοκινητήρων SAE 10W-40
Υψηλής απόδοσης ορυκτέλαιο βενζινοκινητήρων, για πλήρη προστασία της µηχανής από
τη φθορά και τα κατάλοιπα. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων
(καταλυτικούς, πολυβάλβιδους, turbo) Με approval Μ.Β. επί ποινή αποκλεισµού
Εγκρίσεις-προδιαγραφές: API SL/CF , ACEA A3/B3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 25-01-2018
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 25-01-2018
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ
Η Αν/τρια Προϊσταµένη Τ.Υ.∆.ΑΜΑΡΙΟΥ
껐ѿ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΚΗ
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Αµαρίου, για τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:190.244,00 Ευρώ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1Ο

Αντικείµενο της προµήθειας-Προϋπολογισµός –Χρηµατοδότηση
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για το έτος 2018 για
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ∆ήµου Αµαρίου, των Νοµικών του Προσώπων
και των επιχειρήσεων, δηλαδή:
1. Τον ∆ήµο Αµαρίου
2. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Αµαρίου
3. Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
Αµαρίου
껐ѿ
4. Κοινωφελής επιχείρηση ∆ήµου Αµαρίου
5. Των επιχειρήσεων ∆ήµου Αµαρίου
Η προµήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των ανωτέρω φορέων.
Οι ανωτέρω φορείς δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών και των
ποσοτήτων της προµήθειας που τους αντιστοιχεί.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 187.966,68
Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους των
ανωτέρω φορέων.
ΆΡΘΡΟ 2Ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1) Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών –
Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2) Τις ισχύουσες διατάξεις της απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) του ΥΠΕΣ σύµφωνα µε
τα άρθρα : 377 παρ.1 περ.82 , 376 και 379 του Ν.4412/2016
3) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006, τ. Α’), «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
4) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010, τ. Α’ ) , «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/08.08.2014) : Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα υπουργείου οικονοµικών και
άλλες διατάξεις.
6) Το Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α’ /20.03.2007 καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις

7) Του Ν.4013/11 ΦΕΚ 204 Α /15.09.2011 Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων
συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας ) – προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
8) της αριθµ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ – 2677 Β/ 21.10.2013) τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)
9) Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’ /15.06.1995 Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις
10) Του Ν. 3054 / ΦΕΚ Α’ 230/25.09.2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις
11) Του Ν.4071/2012, άρθρο 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταµείων για
την προµήθεια καυσίµων για κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων
12) Της εγκυκλίου 3/11543/2013 του υπουργείου εσωτερικών περί ανάδειξης
προµηθευτών - χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων.
13) Του Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α /22.11.2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες
14) Της υπ’ αριθµ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93Β) Απόφαση υπουργού προεδρίας κυβερνήσεως
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108Β) και µε την ΚΥΑ
543/5543/2000 (ΦΕΚ 376Β)
ΆΡΘΡΟ 3Ο
Τεχνικές προδιαγραφές
Τα υγρά καύσιµα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές των Ελληνικών διυλιστηρίων και της µελέτης του ∆ήµου και απαλλαγµένα
ѿ
από κάθε είδους πρόσµιξη είτε µεταξύ τους είτε µε οποιαδήποτε ξένη ουσία.
Τα λιπαντικά πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
του ∆ήµου
Οι φορείς υλοποίησης της προµήθειας διατηρούν το δικαίωµα να αποστείλουν για έλεγχο
σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή δείγµατα από τα καύσιµα και τα λιπαντικά στο Γενικό
Χηµείο του Κράτους ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η συµµόρφωση µε τις
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές.
ΆΡΘΡΟ 4Ο
Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.

Η διακήρυξη του διαγωνισµού
Συγγραφή υποχρεώσεων
Τεχνική έκθεση- τεχνικές προδιαγραφές
Ενδεικτικός προϋπολογισµός
Οικονοµική προσφορά του αναδόχου

ΆΡΘΡΟ 5Ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η προµήθεια θα εκτελεστεί κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού, του οποίου οι όροι
θα καθοριστούν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρίου.
ΆΡΘΡΟ 6Ο
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους της

προµήθειας αναλογικά.
ΆΡΘΡΟ 7Ο
Εγγυήσεις
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας,
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, του ενδεικτικού προϋπολογισµού των ειδών της
υποβληθείσης προσφοράς. (ολικής η επί µέρους κατά οµάδα).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από οποιαδήποτε αναγνωρισµένη τράπεζα ή το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
ΆΡΘΡΟ 8Ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης –ανάθεσης –Σύµβαση
1. Στον προµηθευτή στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται εγγράφως
σχετική ανακοίνωση, να υποβάλει εντός προθεσµίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του
Ν. 4412 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των
άρθρων 73 και 74 καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
άρθρων 75,76 και 77.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται
εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
2.Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ѿ
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ" ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ηµέρες.
3.Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή
ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που
είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην

Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της
σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατα της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
6. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση το άρθρο 317 του Ν. 4412/2016 .
ΆΡΘΡΟ 9Ο
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή
ѿ
µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της υπογραφής
της σύµβασης θα καθοριστεί µε την
προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι µικρότερος του ενός (1)
έτους.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας
ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας των δύο (2) ηµερών για τα καύσιµα και των
τριών (3) ηµερών για τα λιπαντικά, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να
πληρώσει προς το δήµο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2%) στο συµβατικό
προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστέρησης της παράδοσης.
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση
καλής εκτέλεσης του προµηθευτή.
ΆΡΘΡΟ 10Ο
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία η προθεσµία παράδοσης
παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο διαρκεί το από υπαιτιότητα ανωτέρας βίας κώλυµα του
αναδόχου ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας πέραν της
προαναφερθείσας προθεσµίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγυητικής να καταπέσει υπέρ του ∆ήµου
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΆΡΘΡΟ 11Ο
Παράδοση-παραλαβή των ειδών
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου Αµαρίου
των Νοµικών του Προσώπων και των επιχειρήσεων, οι οποίες θα υποδεικνύονται κάθε
φορά κατόπιν έγγραφης εντολής του εκάστοτε φορέα.

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην παράδοση των ειδών άµεσα από την λήψη της
έγγραφης εντολής. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 206 έως 209 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προµήθειας δεν πληρεί τις
τεχνικές προδιαγραφές ο προµηθευτής οφείλει να προβεί στην αντικατάστασή του χωρίς
περαιτέρω επιβάρυνση του φορέα, µέσα σε διάστηµα δύο το πολύ ηµερών από τη σχετική
ειδοποίηση.
Η δαπάνη φόρτωσης, µεταφοράς και ασφάλειας των ειδών µέχρι την παραλαβή τους από
την επιτροπή παραλαβής βαρύνει τον ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 12Ο
Παρέχεται στους προµηθευτές να υποβάλλουν και τµηµατικές προσφορές κατά οµάδα
όπως περιγράφονται στον προϋπολογισµό µελέτης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 25-01-2018
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 25-01-2018
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ
Η Αν/τρια Προϊσταµένη Τ.Υ.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΚΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ѿ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Υγρών Καυσίµων Κίνησης –

Τµήµα: Τεχνικό
Πληροφορίες: Ε.Περνιεντάκη

Θέρµανσης και Λιπαντικών για το ∆ήµο
Αµαρίου, για τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού
και τις επιχειρήσεις για το έτος 2018

Ταχ. ∆/νση: Αγία Φωτεινή
Τ.Κ. 74061
Τηλ: 2833340206
Φαξ: 2833022104
e-mail: technical@amari.gov.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:190.244,00 Ευρώ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Καύσιμα Δήμου Αμαρίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ
ΑΔΑ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

3

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ

Α/Α

Κα
4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

8.489,00
64.694,20
ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ ѿ 5.603,74

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΜΕ
Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1,060
1,348
1,607

Καύσιμα Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

3.067,92

1,060

Καύσιμα Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

3.307,91

1,060

ΛΙΤΡΟ

2.491,00

1,607

ΛΙΤΡΟ

Καύσιμα κοινωφελής επιχείρησης Δήμου
6

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ

Καύσιμα Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρίου
7

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ

ΛΙΤΡΟ

3.000,00

1,607

8

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

3.000,00

1,060

9

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

50.000,00

1,348

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 25-01-2018
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΚΗ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 25-01-2018
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ
Η Αν/τρια Προϊσταµένη Τ.Υ.∆.ΑΜΑΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6045
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ, Τ.Κ. 74061
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- Τηλέφωνο: 2833340206
- Ηλ. ταχυδροµείο: technical@amari.gov.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.amari.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού
CPV): Προµήθεια Υγρών Καυσίµων Κίνησης – Θέρµανσης και Λιπαντικών για το ∆ήµο
Αµαρίου, για τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού και τις επιχειρήσεις για το έτος 2018

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [54711]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ѿ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηii;
[ ] Ναι [] Όχι
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
ѿ
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
[...............]
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
[…...............]
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
[….]
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου α) [……]
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων):[……][……][……][……]
αναφέρετε:
γ) [……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοiv:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
ε) [] Ναι [] Όχι
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
αυτή διατίθεται δωρεάν;
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
εγγράφων):
言ٙ [……][……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςv;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [……]
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
γ) [……]
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ]
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία [……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

剰͗

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους
αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την
εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.

剰͗

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

言ٙ

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
xi

3. απάτη ·
xii

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες ·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της

τροµοκρατίαςxiii·
xiv

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων .

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
[] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
냠ٛ
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
α) Ηµεροµηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµείο-(-α): [ ],
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
β) [……]
]·
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxx:

[……]

냠ٛ

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 瞀ٚ δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτοµερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτοµερείς
πληροφορίες
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευµένων τόκων ή των
[……]
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiii
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
냠ٛ
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii,

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxx κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες

[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
냠ٛ []

Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

냠ٛ

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

瞀ٚ

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
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Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
[ …] [] Ναι [] Όχι
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
xxxiii
σύµβασης είναι ο εξής
:
[……],[……][…]νόµισµα
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
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έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη
νόµισµα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό νόµισµα
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη
[……],[……][…] νόµισµα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξήςxxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
[…................................…]
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
(προσδιορισµός της απαιτούµενης
xxxv
αναλογίες
που ορίζονται στη σχετική
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvi -και

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόµισµα

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
냠ٛ

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxvii, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
Περιγραφή
ποσά
ηµεροµηνίες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 瞀ٚ
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή
ιδιωτικούςxxxix:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
[……..........................]
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
[……]
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση
της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
[....……]
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για

παραλήπτες

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
뭐ٜ [........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

냠ٛ

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
秀ҁ
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές,
οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος
τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxliv
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για
εγγράφων): [……][……][……]xlv
ٙ
το καθένα:

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης
∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
瞀ٚ
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
뭐ٜ
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
뀀ٛ

xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xxxix
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xl Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xlii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlvii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
ٙ

