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Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
(πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών)

για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και τους φορείς που εποπτεύονται απ’ αυτόν, µε
κριτήριο κατακύρωσης:
(α) για τα καύσιµα είναι το µεγαλύτερο 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 του αναδόχου, κατά την ηµέρα
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης) και
(β) για τα λιπαντικά τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολό τους σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
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ΑΡΘΡΟ 1ο - Ισχύουσες ∆ιατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από:
Α. Τις διατάξεις:
−

του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
(Φ.Ε.Κ. 19/Α)

−

της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)

−

του Π.∆. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/Α)

−

του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π.
(Φ.Ε.Κ. 43)

−

του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)

−

του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ.
151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)

−

του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

Β. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 Φ.Ε.Κ. 120 Α΄ «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014)
Γ. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
∆. Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»,

µε

Ε. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014, 4281/2014 και 4230/2015
ΣΤ. Την υπ’ αριθµ. 39/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ζ. Την υπ’ αριθµ. 21/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
ΑΡΘΡΟ 2° - Αναθέτουσα Αρχή – Συµβατικά Στοιχεία - Αντικείµενο προµήθειας –
Προϋπολογισµός
1.

Αναθέτουσα Αρχή

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Α.Φ.Μ. 997681807 ∆.Ο.Υ. Άρτας
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βουργαρέλι, 47045
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2685360219 - 2685360225
ΦΑΞ: 2685022223
e-mail: info@dhmosktzoumerkwn.gr - afrompas@gmail.com
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας:
−

∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Α.Φ.Μ. 997681807 ∆.Ο.Υ. Άρτας - Βουργαρέλι,
47045

−

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, Α.Φ.Μ. 997682263, ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, έδρα Βουργαρέλι, 47045
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, Α.Φ.Μ. 997682251,
∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, έδρα Βουργαρέλι, 47045
−

2.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΑΦΜ 997682202,
∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, έδρα Βουργαρέλι, 47045

Συµβατικά Στοιχεία

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά
ισχύος είναι:
α) Η διακήρυξη της δηµοπρασίας
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
δ) Η τεχνική περιγραφή
ε) Η προσφορά του αναδόχου
3. Αντικείµενο προµήθειας – Προϋπολογισµός
Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη για το σύνολο του ∆ήµου, είναι:
ΟΜΑ∆Α Α ΚΑΥΣΙΜΑ
A/A
1

Κωδικός
CPV

ΕΙ∆ΟΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

Ενδεικτική
Ενδεικτικός
Ποσότητα Προϋπολογισµός
σε Λίτρα
σε Ευρώ µε ΦΠΑ

09135100-5

Φορέας
1.1

Υπηρεσίες ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων

1.2
1.3
2

15.009,38

12.000,00

Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή

9.375,00

7.495,32

∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή

10.625,00

8.494,69

83.175,58

87.983,13

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

Φορέας
2.1
3

∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

Φορέας
3.1

∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων

5.500,00

7.779,75

3.2

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων

3.534,82

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α

128.752,89

ΟΜΑ∆Α Β ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
A/A

Κωδικός
CPV

ΕΙ∆ΟΣ
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Ελαιολιπαντικά

τεµάχια

09211000-1

Φορέας
4.1

5.210,45

∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων

-

Λάδι µηχανής 4lt

82

2.050,48

-

Λάδι υδραυλικού 4lt

50

1.499,99

-

Λάδι υδραυλικού 16lt

20

1.199,99

-

Αντιψυκτικό 4lt

8

160,00

-

Λάδι τρικούβερτου 16lt

5

300,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

5.210,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

133.963,34

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 108.913,28€ χωρίς τον Φ.Π.Α. ή
133.963,34€ µε τον Φ.Π.Α. για διάστηµα ενός έτους, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για όλες τις
οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού ή για την κάθε οµάδα ξεχωριστά και για
όλες τις δηµοτικές ενότητες και τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων όπως
ορίζονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η προµήθεια θα γίνεται µόνο εντός των ορίων του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ' ολοκλήρου από έναν προµηθευτή ή
από διάφορους προµηθευτές για µέρος των απαιτούµενων καυσίµων ανά είδος.
Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ο ∆ήµος θα κατακυρώσει το διαγωνισµό σε προµηθευτή µε κριτήριο κατακύρωσης (α) για τα
καύσιµα το µεγαλύτερο 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 του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και
πετρέλαιο θέρµανσης) και (β) για τα λιπαντικά τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολό τους σύµφωνα µε
τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό σε προµηθευτή µε χαµηλότερο
ποσοστό έκπτωσης στην περίπτωση που η σχέση της απόστασης από την έδρα του µε το
πρατήριο του προµηθευτή κριθεί συµφέρουσα για τον ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 3 ° - Τεχνικές προδιαγραφές
1. Γενικά χαρακτηριστικά
Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων πρέπει να είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.
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α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό
και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης.
β) Η βενζίνη super θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α)
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάµειξή της µε βενζίνη αµόλυβδη ή νερό ή πετρέλαιο.
γ) Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.)
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
Τα υπό προµήθεια λιπαντικά, να είναι γνωστών εργοστασίων που να αντιπροσωπεύονται στην
χώρα µας, πρωτογενή και να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς της Ε.Ε.
Ειδικότερα, τα είδη κατηγοριοποιούνται και καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους από τις
εξής διατάξεις:
ΟΜΑ∆Α Α
1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
CPV: 09134100-8

ΚΥΑ (Απόφαση ΑΧΣ) 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β`/2006) και
460/2009 ( ΦΕΚ 67/Β`/2010)

2

ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΠΛΗ - 95 RON ή 98 RON
CPV: 09132100-4

ΚΥΑ (Απόφαση ΑΧΣ) 510/2004 (ΦΕΚ 872 Β 2007) και ΚΥΑ
(Απόφασης ΑΧΣ) 985/1996 (ΦΕΚ 319/Β`/1997) και 356/2000
(ΦΕΚ 410/Β`/2001)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
CPV:09135100-5

ΚΥΑ (Απόφαση ΑΧΣ) 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β`/2003),
468/2003 (ΦΕΚ 1273/Β`/2003), 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007),
και 96/2014 (ΦΕΚ 2136/Β/2014)

3

Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σε κανίστρες των 4 ή 16 λίτρων.
Τα λιπαντικά θα τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές και θα είναι εγκεκριµένου οίκου παρασκευής
και διάθεσης λιπαντικών και ο κατασκευαστής θα έχει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001.
Ανά µονάδα συσκευασίας θα αναγράφονται τα ισχύοντα από τις αγορανοµικές διατάξεις και τα
παρακάτω:
−

Ονοµασία και είδος περιεχοµένου.

−

Αριθµός ιξώδους SAE

−

Επίπεδο ποιότητας API, ACEA.

−

Όγκος περιεχοµένου κατά λίτρα

−

Ονοµατεπώνυµο και εµπορική επωνυµία καθώς και διεύθυνση του υπεύθυνου για την
κυκλοφορία του προϊόντος

2. Ειδικά χαρακτηριστικά (ελάχιστα)
Α. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ – ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Α/Α

ΤΥΠΟΣ (SAE)

1

10W-40

2

20W-50

ACEA

API

E7-08/E4-08

Cl - 4

228.5

CH-4/CG-4/SJ

228.1

E3/B3

Β. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
3

20W-50

A3/B3
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Γ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΤΥΠΟΣ (ISO)

DIN

1

32

51524 PART II HLP

∆. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ
Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

1

Το παραφλού, θα προσφέρει προστασία κατά σκουριάς, κατά της πήξεως
µέχρι -20 ºC και του βρασµού µέχρι +100 ºC τουλάχιστον.
Κατάλληλο για χρήση στα κυκλώµατα ψύξεως όλο το χρόνο.

Ε. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑ∆Ι ΤΡΙΚΟΥΕΒΡΤΟΥ
Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

1

10/30

Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα
καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες
προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.
ΑΡΘΡΟ 4 ° - Χρόνος και τόπος διαγωνισµού
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς
φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. µέχρι
την 01/04/2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00µµ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση
της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστηµα.
Εντός τριών εργάσιµων ηµερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
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 της ΥΑ Π1/2390/2013.
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 φάκελό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/2013, τον ΕΚΠΟΤΑ και στο Π∆ 60/07.
ΑΡΘΡΟ 5 ° - Λήψη πληροφοριών
1) Η διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.dhmosktzoumerkwn.gr από την 11/03/2016 και στο
διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι τη λήξη
της προθεσµίας των προσφορών ήτοι µέχρι την 01/04/2016.
2) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα αµέσως µετά
την δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., θα έχουν όµως τη
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ΑΔΑ: 7ΒΟΘΩΕ2-ΟΗΙ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

δυνατότητα να την υποβάλλουν µόνο µετά το πέρας της προθεσµίας που έχει ορίσει η
αναθέτουσα Αρχή για την παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το
αργότερο 6 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
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3) Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα
του διαγωνισµού, αυτά παρέχονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών (άρθρο 33 παρ.2 του Π.∆. 60/2007).
4) Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. Αιτήµατα παροχής
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους
στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήµατα,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf, µε το κείµενο των
ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
5) Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Επισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να
αποσύρουν ή να ακυρώσουν προφορά µετά την υποβολή της.
6) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες, σε µια
εβδοµαδιαία και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Το σύνολο των
τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα
στη διεύθυνση: www.dhmosktzoumerkwn.gr .
7) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία
του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, στο τηλ. 2685360225 υπ’ όψιν κας. Αφροδίτης Μπασιούκα.
ΑΡΘΡΟ 6° - Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια
του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.
Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης ή µε αµόλυβδη βενζίνη θα γίνεται τµηµατικά
στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή, οι οποίες θα βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου ή των
όµορων δήµων (εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφέρον από προµηθευτή µε έδρα εντός του ∆ήµου). Ο
όρος αυτός εισάγεται γιατί ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα δεν διαθέτουν οχήµατα µεταφοράς
καυσίµων ούτε χώρους αποθήκευσης αυτών και προκειµένου να καθίσταται εφικτός ο άµεσος
ανεφοδιασµός των οχηµάτων και εγκαταστάσεών του χωρίς να κωλύεται η λειτουργία του ∆ήµου
και των Νοµικών Προσώπων.
Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου και των Νοµικών
του Προσώπων (επί ποινή αποκλεισµού).
Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου από
προµηθευτή του οποίου η δραστηριότητα θα βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου ή των όµορων
δήµων (εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφέρον από προµηθευτή µε έδρα εντός του ∆ήµου). Ο όρος
αυτός εισάγεται προκειµένου να καθίσταται εφικτή η προµήθεια των ελαιολιπαντικών χωρίς να
κωλύεται η λειτουργία του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων (λόγω της ορεινότητας και των
µεγάλων αποστάσεων είναι απαραίτητη η άµεση προµήθεια για την λειτουργία των οχηµάτων και
των µηχανηµάτων έργων καθηµερινά αλλά και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) .
Οι παραγγελίες θα γίνονται µε γραπτή εντολή από το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων.
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
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Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να
εφοδιάσει το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων και τα Νοµικά του Πρόσωπα µε την παραγγελθείσα
ποσότητα των καυσίµων.
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ΑΡΘΡΟ 7ο - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
Όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές, που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση
υγρών καυσίµων και λιπαντικών, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίµων επιθυµούν να
λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού:
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία θα είναι 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της
σύµβασης εκτός ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 14 (Εγγυήσεις). Σε περίπτωση που
η προσφορά του διαγωνιζόµενου αφορά µέρος των υπό προµήθεια ειδών (µία ή περισσότερες
οµάδες), η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της
σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. της οµάδας ή των οµάδων.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς
που ζητά η διακήρυξη. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη
3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται
4. Τον αριθµό της εγγύησης
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
6. Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
7. Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
−

∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.

−

∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ)
του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριµένο επάγγελµα.
ζ. ∆ηµοτική ενηµερότητα (επί ποινή αποκλεισµού)
η. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους του ∆ηµοσίου και της παρούσας ∆ιακήρυξης
θ. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς
και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας
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α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία θα είναι 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της
σύµβασης εκτός ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 14 (Εγγυήσεις). Σε περίπτωση που
η προσφορά του διαγωνιζόµενου αφορά µέρος των υπό προµήθεια ειδών (µία ή περισσότερες
οµάδες), η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της
σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. της οµάδας ή των οµάδων.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
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.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι:
−

∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.

−

∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, σχετικά µε την εγγραφή τους
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
στ. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους του ∆ηµοσίου και της παρούσας ∆ιακήρυξης
ζ. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς
και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας
η) ∆ηµοτική ενηµερότητα (επί ποινή αποκλεισµού)
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού
µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή στην περίπτωση αυτή
αναζητείται αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού µητρώου του νόµιµου εκπρόσωπος της
συµµετεχούσης εταιρείας.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
−

∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.

−

∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς
και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας
ε. ∆ηµοτική ενηµερότητα (επί ποινή αποκλεισµού)
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5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
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α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς,
στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο
να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότηση τους από
τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα: α. Υπεύθυνη δήλωση ότι
έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς
πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επιπροσθέτως, θ' αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο
οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα
και αποφάσεις.
ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς
και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας,
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες.
Καθώς ο ∆ήµος και τα Νοµικά του πρόσωπα δεν διαθέτει δεξαµενές για καύσιµα κίνησης
(πετρέλαιο – βενζίνη αµόλυβδη), ο συµµετέχων για τα είδη αυτά θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο
καυσίµων για την τροφοδοσία των οχηµάτων.



Προϋποθέσεις συµµετοχής
Για την 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 κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούνται 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
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

−

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
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 Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
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- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη
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ελληνική.
-

µε επίσηµη µετάφραση στην

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.∆. 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
του Συστήµατος. 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.
Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης της προµήθειας όσοι:
−

δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει και όπως
αυτά εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των προβλέψεων του κοινοτικού
δικαίου και συγκεκριµένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για:
-

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,

-

∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,

-

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

-

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 τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,

-

Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεωκοπία κατά τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα,

−

τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (όχι τα ΝΠ∆∆, οι
ΟΤΑ, οι δηµόσιοι οργανισµοί),

−

βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή εκκαθάριση (µόνο τα
νοµικά πρόσωπά) ή ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς προσφέροντες,

−

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.

−

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και
τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία,

−

για τα φυσική ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής – αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή
αντίστοιχες πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή
έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά
περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή τελούν
υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις και επίσης εάν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
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εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις του Π.∆.
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118/2007, άρθρο 6,
−

συµµετέχουν ως ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισµού, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω, ισχύει για ένα
τουλάχιστον µέλος της.

Αποκλείονται επίσης:
−

Οι προσφέροντες που δεν θα υποβάλλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα της παρούσας ∆ιακήρυξης

−

Οι προσφέροντες που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης

−

Οι προσφέροντες που αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του
δηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή
ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου

ΑΡΘΡΟ 8ο - Υποβολή Προσφορών
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.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και
συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).

ΑΡΘΡΟ 9ο - Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους
διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.
Αν ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το
διαγωνισµό, όποτε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Φάκελος Προσφοράς
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος1 µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- τεχνική προσφορά» και (β) ένας
(υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και συµπληρωµατικά σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, επί ποινή αποκλεισµού, ισχύει, όµως η συνταγµένη στην ελληνική
γλώσσα προσφορά. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που συνοδεύει την προσφορά θα είναι συνταγµένο
στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύεται από επίσηµη ελληνική µετάφραση, επί ποινή
αποκλεισµού. Ισχύ θα έχει το συνταγµένο στα ελληνικά κείµενο.

1

(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
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∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της
προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της προσφοράς στον υποφάκελο
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται
εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς
στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
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Η ηλεκτρονική και η φυσική µορφή των εντύπων πρέπει να ταυτίζονται επί ποινή αποκλεισµού.
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. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο
(υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 κατά το µέρος που δεν έρχονται σε
αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου και της ως άνω απόφασης, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο άρθρο 3.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται από αυτόν, σε έντυπη µορφή, εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ για τα οποία πρέπει
να γνωστοποιείται ο αριθµός και η ηµεροµηνία έκδοσης, επί ποινή αποκλεισµού, στην
αναθέτουσα αρχή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
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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.
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Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική
του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται
από αυτόν, σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, , στην αναθέτουσα αρχή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους
φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται
ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή
προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα
∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος.
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης: =0,650
Τ αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: = 0,860
Τ αναφοράς Βενζίνη Αµόλυβδη: = 1,150
Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς
ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της
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οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,860 - (0,860 x
0,12)= 0,757
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Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές φόρµες του
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆εν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της ποσότητας του κάθε είδους
καυσίµων – λιπαντικών ανά οµάδα διαγωνισµού.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής στα ποσοστά έκπτωσης (επί τοις εκατό), κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας απορρίπτονται.
Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία του προσφερόµενου προϊόντος, η µεταφορά και η
παράδοση αυτού.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο προσφέρων είναι απολύτως ενήµερος
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας και ότι έχει µελετήσει όλα τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελό ∆ιαγωνισµού.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15
παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες
στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

(κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή
ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι
της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας

Επισηµάνσεις
−

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών
του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ηµέρες. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

−

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της παρούσας ∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

−

Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, αποτελεί
απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

−

∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

−

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο
όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά
την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.

−

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό
προµήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στην µελέτη της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση,
η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται στην οµάδα ή τις
οµάδες για τις οποίες συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος.
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ΑΡΘΡΟ 11ο - Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών
1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12η µεσηµβρινή, µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆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 σε αυτούς 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.
2. ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
1. Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.
2. Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
3. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
4. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
5. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες –
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι
χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσµιών που τους ορίζονται.
Κατακύρωση:
1. Για τα καύσιµα, η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει το
µµεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση
τιµή λιανικής πώλησης για το κάθε είδος καυσίµου την ηµέρα παράδοσης του, όπως
διαµορφώνεται µε το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου υγρών καυσίµων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του
νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από
αυτόν καύσιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας και είναι σύµφωνα µε τους
όρους της διακήρυξης.
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Ισότιµες (ως προς την οικονοµική προσφορά), θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο
ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίµων και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
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Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει και διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος
καυσίµου. Στην περίπτωση αυτή, οικονοµικότερη προσφορά είναι αυτή που από το σύνολο των
ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού, προκύπτει η χαµηλότερη τιµή.
2. Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις
ορούς που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού και σε διαφορετικούς προµηθευτές.
3. Ανακήρυξη αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf
και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά
αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα
του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον
Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω
του συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της
προθεσµίας των 20 ηµερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά
ενήµερος.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία
ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά,
σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης
λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση στον προσφέροντα υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
4. Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την
προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
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συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
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Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
ΑΡΘΡΟ 12ο - Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της
συµµετοχής κάποιου σε
αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τους
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, µέσα στο µισό του
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού η της συµµέτοχης προµηθευτή σε αυτόν,
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση 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 το αρµόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στο ∆.Σ. που αποφαίνεται τελικά.
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το
περιεχόµενο των αποφάσεων που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται ΚΑΙ µε
την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (Fax).
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται
υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 13ο - Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύµβαση
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής
έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων
η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση
συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της
προµήθειας.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
−

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

−

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

−

Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.

−

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα καύσιµα που θα προµηθεύσει θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους άριστης ποιότητας απαλλαγµένα από ξένα σώµατα,
προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται.
- 20 -

ΑΔΑ: 7ΒΟΘΩΕ2-ΟΗΙ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει
την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήµου κάθε ποσότητα καυσίµου που
προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµων που πρέπει να
αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
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Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου καυσίµου και αποστολής του νέου
είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στον µηχανολογικό εξοπλισµό
και στα µηχανήµατα, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης
της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης που θα καταρτιστεί µε τον ανάδοχο, ορίζεται σε δώδεκα
(12) µήνες, από την ηµέρα της υπογραφής της και τίθεται σε ισχύ κατόπιν της υπογραφής
της σχετικής σύµβασης.
Σηµειώνεται ότι επειδή ό ∆ήµος δεν διαθέτει οχήµατα µεταφοράς καυσίµων ούτε χώρους
αποθήκευσης αυτών και προκειµένου να καθίσταται εφικτός ο άµεσος ανεφοδιασµός των
οχηµάτων και εγκαταστάσεών του χωρίς να κωλύεται η λειτουργία του ∆ήµου και των Νοµικών
Προσώπων, προτεραιότητα θα δοθεί στους προµηθευτές οι οποίοι έχουν την έδρα τους εντός των
ορίων του ∆ήµου. Σε περίπτωση µη ύπαρξης ενδιαφέροντος θα προτιµηθούν όσοι έχουν την έδρα
τους σε όµορους ∆ήµους. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των ελαιολιπαντικών.
ΑΡΘΡO 14ο - Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
−

Η Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014,
ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,
αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόµενου
αφορά µέρος των υπό προµήθεια ειδών (µία ή περισσότερες οµάδες), η εγγύηση
συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύµβασης εκτός
Φ.Π.Α. της οµάδας ή των οµάδων.
ΟΜΑ∆ΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΜΑ∆Α Α ΚΑΥΣΙΜΑ

104.677,15€

2.093,54€

ΟΜΑ∆Α Β ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

4.236,14€

84,72€

ΣΥΝΟΛΟ

108.913,28 €

2.178,26€

−

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
153 έως 156 του Ν. 4281/2014, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 168 του Ν. 4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύµβασης.

−

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Ο ∆ήµος µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα
ακόλουθα:
−

Την ηµεροµηνία έκδοσης

−

Τον εκδότη

−

Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται
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− Τον αριθµό της εγγύησης
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−

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

−

Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση

−

Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ηµεροµηνία
διαγωνισµού

−

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.

−

Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της
ανάθεσης.

2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
Ο επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να προσκοµίσει, µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπερβαίνει τουλάχιστον κατά έξι
µήνες τη λήξη της ισχύος της σύµβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε
ενδεχόµενη παράταση του χρόνου ισχύος της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης επιστρέφεται µετά την λήξη της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και
έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυητικές επιστολές
µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε
χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και
κυρώσει την Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις) και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης
εγγυήσεων.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 15ο - Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
ΑΡΘΡΟ 16ο - Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την
παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων.
ΑΡΘΡΟ 17ο - ∆ηµοσίευση
Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δηµοσιευτεί είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
διεξαγωγή του διαγωνισµού, σε δύο (2) ηµερήσιες και µία (1) εβδοµαδιαία τοπικές εφηµερίδες, δύο
(2) οικονοµικές ή δηµοπρασιών µε πανελλαδική κυκλοφορία και στο Φ.Ε.Κ.
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Άλλα στοιχεία

Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων, κρίνων βάσει των συµφερόντων του, διατηρεί το δικαίωµα της
ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισµού ή µέρος αυτού µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του
∆.Σ.
Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών,
µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, στο µέτρο που δεν θα
υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Βουργαρέλι
Βουργαρέλι

…… / ……/ 2016

…… / ….. / 2016

Θεωρήθηκε

Ο Συντάκτης

Η Προϊσταµένη

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΕΛΗ

ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Βουργαρέλι: 09/03/2016
Ο ∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων

Μαρίνος Γαρνέλης
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