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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
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Ηµεροµηνία: 22.11.2019
Ηµέρα: Παρασκευή
Ώρα: 10:00 π.µ.
Οι

προσφορές

Ηλεκτρονικών
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ηλεκτρονική

υποβάλλονται

∆ηµοσίων
διεύθυνση

στο

Συµβάσεων

Εθνικό

Σύστηµα

(ΕΣΗ∆ΗΣ)

www.promitheus.gov.gr,

ενώ

στην
τα

πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας,
Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623 Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
CPV 09135100-5 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
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Κέντρα Υγείας Γιαννιτσών, Αριδαίας, Σκύδρας, Κατερίνης,
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ

Λιτοχώρου, Αιγινίου, ∆εσκάτης, Φλώρινας, Αµυνταίου (µε τα

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Περιφερειακά τους Ιατρεία) και Περιφερειακό Ιατρείο Αιανής
Κοζάνης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS

EL 124 ΠΕΛΛΑ, EL 125 ΠΙΕΡΙΑ, EL 131 ΓΡΕΒΕΝΑ, EL 133 ΚΟΖΑΝΗ,
EL 134 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

122.996,45 €

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

152.515,60 €

ΜΕ ΦΠΑ
Εννέα (9) µήνες µε µονοµερές δικαίωµα παράτασης τριών (3)
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

µηνών για την εξάντληση του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου της σύµβασης

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες

ΕΙ∆ΟΥΣ

κρατήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

29.10.2019

ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ

29.10.2019

ΕΣΗ∆ΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

29.10.2019

ΤΥΠΟ
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση

Αριστοτέλους 16

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδροµικός Κωδικός

54623

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL 522

Τηλέφωνο

2310320537, 2310320542

Φαξ

2310320508

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

promtomy@3ype.gr, fmavidou@3ype.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Βασίλειος Μπίσκας
Τηλ.: 2310320537
Φαξ : 2310320508
Ταχ. ∆/νση:
Θεσσαλονίκη

Αριστοτέλους

16

,

Τ.Κ.

54623,

Ε-mail: promtomy@3ype.gr
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.3ype.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι µη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή και ανήκει στους φορείς (ΝΠ∆∆) του
Υπουργείου Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ (Συστηµικός
Αριθµός: 81093), καθώς και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας: www.3ype.gr στο πεδίο
«∆ιακηρύξεις».
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β)

Κάθε

είδους

επικοινωνία

και

ανταλλαγή

πληροφοριών

πραγµατοποιείται

µέσω

της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

γ)

Περαιτέρω

πληροφορίες

είναι

διαθέσιµες

στις

προαναφερθείσες

διευθύνσεις

(www.promitheus.gov.gr και www.3ype.gr).

1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση θα βαρύνει την µε Κ.Α. 1611 σχετική πίστωση του τακτικού
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 – 2020 του Φορέα.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης για τις ανάγκες των Φορέων
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και συγκεκριµένα των Κέντρων Υγείας
Γιαννιτσών, Αριδαίας, Σκύδρας, Κατερίνης, Λιτοχώρου, Αιγινίου, ∆εσκάτης, Φλώρινας, Αµυνταίου (µε
τα Περιφερειακά τους Ιατρεία) και του Περιφερειακού Ιατρείου Αιανής Κοζάνης, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει του
µεγαλύτερου παρεχόµενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της έκαστης διαµορφούµενης
µέσης λιανικής τιµής πώλησης κατά νοµό, όπως αυτή διαµορφώνεται στο παρατηρητήριο τιµών
υγρών καυσίµων του υπουργείου οικονοµίας & ανάπτυξης κατά την ηµέρα παράδοσης.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων
συµβάσεων (CPV): Πετρέλαιο θέρµανσης- CPV 09135100-5.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 152.515,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 122.996,45 €, ήτοι ΦΠΑ: 29.519,5 €).
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα :


ΤΜΗΜΑ 1: «πετρέλαιο θέρµανσης-

CPV 09135100-5», για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας

Γιαννιτσών, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, εκτιµώµενης αξίας 9.208,06 € πλέον ΦΠΑ
24%.


ΤΜΗΜΑ 2: «πετρέλαιο θέρµανσης-

CPV 09135100-5», για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας

Αριδαίας και των Περιφερειακών του Ιατρείων, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας,
εκτιµώµενης αξίας 22.601,61 € πλέον ΦΠΑ 24%.
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ΤΜΗΜΑ 3: «πετρέλαιο θέρµανσης-

CPV 09135100-5», για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας

Σκύδρας και των Περιφερειακών του Ιατρείων, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας,
εκτιµώµενης αξίας 13.393,55 € πλέον ΦΠΑ 24%.


ΤΜΗΜΑ 4: «πετρέλαιο θέρµανσης-

CPV 09135100-5», για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας

Κατερίνης, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, εκτιµώµενης αξίας 14.434,84 € πλέον ΦΠΑ
24%.


ΤΜΗΜΑ 5: «πετρέλαιο θέρµανσης-

CPV 09135100-5», για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας

Λιτοχώρου και των Περιφερειακών του Ιατρείων, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας,
εκτιµώµενης αξίας 13.122,58 € πλέον ΦΠΑ 24%.


ΤΜΗΜΑ 6: «πετρέλαιο θέρµανσης- CPV 09135100-5», για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αιγινίου
και των Περιφερειακών του Ιατρείων, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, εκτιµώµενης αξίας
6.151,21 € πλέον ΦΠΑ 24%.



ΤΜΗΜΑ 7: «πετρέλαιο θέρµανσης- CPV 09135100-5», για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ιατρείου
Αιανής του Κέντρου Υγείας Κοζάνης, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, εκτιµώµενης αξίας
1.013,23 € πλέον ΦΠΑ 24%.



ΤΜΗΜΑ 8: «πετρέλαιο θέρµανσης-

CPV 09135100-5», για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας

∆εσκάτης και των Περιφερειακών του Ιατρείων, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας,
εκτιµώµενης αξίας 18.708,47 € πλέον ΦΠΑ 24%.


ΤΜΗΜΑ 9: «πετρέλαιο θέρµανσης-

CPV 09135100-5», για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας

Φλώρινας και των Περιφερειακών του Ιατρείων, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας,
εκτιµώµενης αξίας 11.967,74 € πλέον ΦΠΑ 24%.


ΤΜΗΜΑ 10: «πετρέλαιο θέρµανσης-

CPV 09135100-5», για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας

Αµυνταίου και των Περιφερειακών του Ιατρείων, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας,
εκτιµώµενης αξίας 12.395,16 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τµήµατα, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο
της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά τµήµα.
Η διάρκεια της σύµβασης για την κάλυψη της χειµερινής περιόδου 2019- 2020 ορίζεται σε εννέα (9)
µήνες, µε µονοµερές δικαίωµα παράτασης τριών (3) µηνών έως της εξαντλήσεως του ενδεικτικού
προϋπολογισµού της σύµβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
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1.4

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
Α.
1.

Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/1995), όπως ισχύει µε τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/ Α΄/2014) «Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

2.

Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις».

3.

Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’/ 2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».

4.

Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιηµένος ισχύει.

5.

Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων
εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

6.

Του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007), όσον αφορά την υποχρέωση
δηµοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική εφηµερίδα, µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου
379 του Ν 4412/2016.

7.

Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46
του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/2009).

8.

Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α΄/2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

9.

Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο»
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.

10. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
12. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α’/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
13. Του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α΄/2014) «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
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14. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.
318/1992 (ΦΕΚ 161/Α΄ /1992) και λοιπές ρυθµίσεις».
15. Του άρθρου 66 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «… Το ποσοστά έκπτωσης που
προβλέπεται στο άρθρο 41 του πδ 173/1990 … υπολογίζεται στη διαµορφούµενη, για το
έκαστο είδος, µέση τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων …..το ανωτέρω ποσοστό
µπορεί να είναι αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%»
16. Του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
17. του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»,
18. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/Α΄/2016)«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιηµένος ισχύει.
19. Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις».
20. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
21. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.
22. Του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/2019) «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε
την προστασία της τεχνογνωσίας και επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη του
(EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
23. Του άρθρου 33 τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 του Ν.4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α’/2019) «Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσελκύσω Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».
24. Του άρθρου 56 τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’/2019) «Ρυθµίσεις
Μέριµνας Προσωπικού Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις».
25. Του άρθρου 235 Θέµατα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) του
Ν. 4410/2019 (ΦΕΚ 70/Α’/2019).
26. Την Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
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27. Την Υ.Α 56902/215/2017(ΦΕΚ1924/Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»
28. Το µε αρ. πρωτ. 853/27-3-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ., µε θέµα: «∆ιευκρινιστικές οδηγίες για τις
διατάξεις του Νόµου 4472/2017 (Α’74) και τις συµβάσεις Προµηθειών και Υπηρεσιών των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κα της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας».
29. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα της Αναθέτουσας Αρχής:
1.

Την υπ. αριθµ. 699/27-6-2019 (Α∆Α: ΩΖ8ΑΟΡΕΠ-Μ7Μ) Απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε ο Προγραµµατισµός Προµηθειών έτους 2019 της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας.

2.

Την υπ. αριθµ. 1194/14-10-2019 (Α∆Α: 633ΥΟΡΕΠ-1ΟΜ) Απόφαση ∆ιοικητή σχετικά µε τον
ορισµό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια πετρελαίου
θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης βενζίνης (µε κωδικούς CPV : 09135100-5,
09134100-8 και 09135100-5 ) για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και
της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας).

3.

Την υπ.αριθµ. 1251/24.10.2019 (Α∆Α: Ω037ΟΡΕΠ-9Α0) Απόφαση ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ:
«Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες Φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)
από

τον

Προγραµµατισµό

Προµηθειών

έτους

2019,

µε

την

οποία

εγκρίθηκε

ο

προϋπολογισµός για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες Φορέων ΠΦΥ της
3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) επόµενης χειµερινής περιόδου.
4.

Την υπ.αριθµ. 1252/24.10.2019 (Α∆Α:

ΩΘΩ3ΟΡΕΠ-ΥΕΡ) Απόφαση ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ, µε

θέµα: «Απόφαση Έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για
την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης βενζίνης (µε
κωδικούς CPV : 09135100-5, 09134100-8 και 09135100-5 ) για τις ανάγκες των Φορέων
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας)»
5.

Την υπ΄αριθµ.1267/29.10.2019 (Α∆Α ΨΩ∆ΦΟΡΕΠ-Ρ∆Ψ) απόφαση του ∆ιοικητή µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού.

6.

Τις υπ΄αριθµ. πρωτ. 45442/29.10.2019 (Α∆Α: 626ΤΟΡΕΠ-53Ζ) και 45443/29.10.2019 (Α∆Α:
6Ρ5ΥΟΡΕΠ-3ΧΞ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την προκήρυξη του ηλεκτρονικού
διαγωνισµού Πετρελαίου Θέρµανσης για τους ΠΦΥ ΚΥ, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας).
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1.5

Προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 18/11/2019 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 23.59 µ.µ.
Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

www.promitheus.gov.gr

Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.),

µέσω

του ως άνω συστήµατος, την 22/11/2019

της

∆ιαδικτυακής

πύλης

ηµέρα Παρασκευή και ώρα

10.00 π.µ.
1.6

∆ηµοσιότητα

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων

Συµβάσεων

www.eprocurement.gov.gr καθώς

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :

www.3ype.gr

και

στην

στην διαδροµή :

Home►Προµήθειες - Συµβάσεις ►Προµήθειες 3ης ∆ΥΠΕ (Μακεδονίας), στις 29.10.2019.
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύµβασης έλαβε τον Συστηµικό Αριθµό: 81093.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) στάλθηκε για δηµοσίευση και στον Ελληνικό
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του ν. 4412/2016, στις 29.10.2019:
•

µια εβδοµαδιαία περιφερειακή εφηµερίδα (Νοµού Γρεβενών): Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

•

µια ηµερήσια περιφερειακή εφηµερίδα (Νοµού Κοζάνης): ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

•

µια εβδοµαδιαία περιφερειακή εφηµερίδα (Νοµού Πέλλας): ΠΕΛΛΑ NEWS

•

µια εβδοµαδιαία περιφερειακή εφηµερίδα (Νοµού Πιερίας): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

•

µια εβδοµαδιαία περιφερειακή εφηµερίδα (Νοµού Φλώρινας ): ΗΧΩ

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:
1. Εµπορικό- Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
2. Βιοτεχνικό- Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
3. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Γρεβενών-Κοζάνης -Πιερίας-Πέλλας-Φλώρινας.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων
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Οι δαπάνες δηµοσίευσης και τα λοιπά έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, σε τοπικές εφηµερίδες, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον µειοδότη/τες
που θα ανακηρυχθεί/ούν ανάδοχος/οί µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών (άρθρο 4 του ν. 3548/2007), (άρθρο 46 του ν. 3801/2009) και (άρθρο 377, περ. 35
του ν. 4412/2016).

1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις

υποχρεώσεις

τους

που

απορρέουν

από

τις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες
δ) για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του µε αρ. 2016/679 Κανονισµού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.

η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της

2.

το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]

3.

οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

4.

το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση
της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ηµέρες
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα
του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων

υποβάλλονται από

εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το
ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην
ελληνική.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό
φορέα.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό
και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Τα σχετικά υποδείγµατα των απαιτούµενων εγγυητικών βρίσκονται στο Παράρτηµα V της παρούσας
διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), επί ποινή αποκλεισµού, εγγυητική
επιστολή συµµετοχής.
Το ποσό της εγγύησης συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς Φ.Π.Α., του κάθε τµήµατος, µη συνυπολογιζόµενων των δικαιωµάτων προαίρεσης και
παράτασης της σύµβασης.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα, το ύψος της εγγύησης
συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των τµήµατος/ων.
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, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 23
Ιουνίου 2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
2.2.2.3. 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 2.2.3
έως 2.2.5, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.

Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους :
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου

αφορά κατ’

ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ), η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε
αµετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν 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.
∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας

τους

φόρους

ή

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο

οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός,

σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής
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προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας,
γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας,
η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας .
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού).
2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει
ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη
συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύµβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο
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της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων
εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν, ένα από τα παρακάτω:
α) ότι

διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, τουλάχιστον ίσο µε την εκτιµώµενη αξία του

τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης που υποβάλλουν προσφορά, για τις τελευταίες τρεις
οικονοµικές χρήσεις, ήτοι 2016-2017-2018.
ή
β) ότι διαθέτουν την απαραίτητη πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν κατάλληλο όχηµα για τη µεταφορά και τροφοδοσία των – Φορέων αρµοδιότητας
3ης ΥΠΕ µε πετρέλαιο θέρµανσης και
β) να δηλώσουν τις κυριότερες συµβάσεις/ παραδόσεις ανάλογων προµηθειών που έχουν εκτελέσει
την τελευταία τριετία, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη (είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε
στον ιδιωτικό τοµέα), της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού.
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης
των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
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σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν
λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της
παραγράφου 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση,
µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆

καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του

Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(Α∆Α:

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της

ΕΑΑ∆ΗΣΥ

(www.eaadhsy.gr),

στην

ιστοσελίδα

της

Υπηρεσίας

(www.3ype.gr

στο

πεδίο

«∆ιακηρύξεις») και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ (Συστηµικός Αριθµός
81093).
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.

2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης)
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη
σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν. Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
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κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.
β) για την παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό

ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές
επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής

προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την
έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
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έγγραφα ή το πιστοποιητικά µπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσηµες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου
81 του ν. 4412/2016.
δ)

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισµού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα (έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης προς τον οικονοµικό φορέα) ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Γενικά, τονίζεται ότι ως προς τις ηµεροµηνίες έκδοσης των ως άνω αποδεικτικών µέσων
(δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύουν τα αναφερόµενα στο αρ. 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ
52/Α/1-4-2019).

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελµατικής

δραστηριότητας)προσκοµίζουν

πιστοποιητικό/

βεβαίωση

του

οικείου

επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος
Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για
την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.
Σελίδα 25

19PROC005768751 2019-10-29
Οι

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο

Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν, ένα από τα κάτωθι:
•

Βεβαίωση αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος για την πιστοληπτική ικανότητα της
επιχείρησης ή

•

∆ήλωση περί του ολικού ύψους του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τις τρείς τελευταίες
οικονοµικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του
οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι
πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία
τριετία, κατά µέγιστο όριο, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή
ιδιωτικού παραλήπτη. Στοιχεία αγαθών που παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία δεν θα
λαµβάνονται υπόψη.

Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη
νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού
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φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση

του

νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση,
µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του οικονοµικού φορέα, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.

Β.6. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.7. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
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πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µόνο βάσει του µεγαλύτερου παρεχόµενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης κατά νοµό, όπως αυτή διαµορφώνεται στο
παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων του υπουργείου οικονοµίας & ανάπτυξης κατά την ήµερα
παράδοσης.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη, είτε για το
σύνολο της υπό ανάθεση προµήθειας είτε για ένα ή περισσότερα τµήµατα, αλλά σε κάθε περίπτωση
για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας ανά τµήµα.
Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος της ζητούµενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό

τους

νοµίµως

εξουσιοδοτηµένο.

Στην

προσφορά,

απαραιτήτως

πρέπει

να

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι ζητούµενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ.
56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
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εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη

«Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο

περιλαµβάνεται η

οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21
του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης
πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες
ποσότητες,

την

οικονοµική

προσφορά

και

τα

στοιχεία

συντάσσουν

την

τεχνική

της

τεχνικής

προσφοράς

που

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι

οικονοµικοί

φορείς

και

οικονοµική

τους

προσφορά

συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το
σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται
από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
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συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε
έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη
προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν:
α) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της
Παρούσας.
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
γ) έγγραφη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο
των τµηµάτων/ Φορέων ΠΦΥ ή να διευκρινίζεται σε ποια τµήµατα επί του συνόλου υποβάλλεται η
προσφορά.
δ) υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει, όπου ο οικονοµικός φορέας να δηλώνει ότι:
•

∆εν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016
περί αποκλεισµού από δηµόσιες συµβάσεις και χρηµατοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της
εργατικής νοµοθεσίας

•

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

•

Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

•

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

•

Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.

•

Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

•

Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγεί, τις
υποχρεώσεις

του

που

απορρέουν

από

τις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
•

∆εν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγεί

•

Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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•

∆εσµεύεται, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων του µε αρ. 2016/679 Κανονισµού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σηµειώνονται τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) φέρει ηµεροµηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών, υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψήφιου οικονοµικού φορέα µε
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
2. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν
προηγµένη ψηφιακή υπογραφή.
3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος

ΙΙ της

∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το
οποίο

υπογράφεται

ψηφιακά

και

υποβάλλεται

από τον

προσφέροντα.

Τα

στοιχεία

που

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 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
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ψηφιακή υπογραφή.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων
λέξεων όπως «δωρεά, δωρεάν κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

2.4.4 Περιεχόµενα

Φακέλου

«Οικονοµική

Προσφορά»

/

Τρόπος

σύνταξης

και

υποβολής

οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παράγραφο 2.3.1 της
παρούσας κριτήριο ανάθεσης.
Η Οικονοµική Προσφορά του προσφέροντα υποβάλλεται επί ποινή απόρριψης στον υποφάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το
οποίο

υπογράφεται

ψηφιακά

και

υποβάλλεται

από τον

προσφέροντα.

Τα

στοιχεία

που

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Α. Τιµές
Τιµές Προσφορών (ποσοστά έκπτωσης επί της εκατό % ανά /Λίτρο) – Νόµισµα σε € Ευρώ
Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) του υπό προµήθεια είδους
(πετρελαίου θέρµανσης) κατά Νοµό (για τις κατά τόπου Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Πιερίας,
Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας), του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ηµέρα παράδοσης αυτών.
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν φορέα ή για όλους τους φορείς
προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν για το
σύνολο της ποσότητας των καυσίµων που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό ανά
φορέα.
Το ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι θετικό αλλά και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο
63 του Ν.4257/2014).
Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση του
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αρµόδιου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Το ποσοστό έκπτωσης θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για το διάστηµα ισχύος της
σύµβασης και για το διάστηµα των τυχόν παρατάσεων.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής του ποσοστού έκπτωσης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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 τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς ( Εκκίνησης ) που τίθεται στην
παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος.
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης Νοµού Πέλλας : = 0,837096774 € χωρίς ΦΠΑ, (1,038 µε ΦΠΑ)
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης Νοµού Πιερίας : = 0,82016129 € χωρίς ΦΠΑ (1,017µε ΦΠΑ)
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης Νοµού Κοζάνης : = 0,844354839 € χωρίς ΦΠΑ (1,047 µε ΦΠΑ)
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης Νοµού Γρεβενών : = 0,87016129 € χωρίς ΦΠΑ (1,079µε ΦΠΑ)
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης Νοµού Φλώρινας : = 0,85483871 € χωρίς ΦΠΑ (1,06 µε ΦΠΑ)

• Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει επί ποινή
αποκλεισµού, στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα τις οικονοµικής προσφοράς, σε µορφή .pdf
(Παράρτηµα ΙV)

• Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική Τίµων
πώλησης κάτω του κόστους του προϊόντος ή τις τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή
dumping) ή ότι το

προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης

εξαγωγικής

επιδότησης. Οι

προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης
του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης..Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό
Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. Κάθε είδους
άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, κ.λπ.) βαρύνει τον προµηθευτή.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε
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την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ποσοστών εκπτώσεων) (ιδίως όταν αυτά είναι
ασυνήθιστα υψηλά για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 180
ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι .
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
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παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των

προσφορών

αρµόδιο όργανο της

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
1.

Ηλεκτρονική

Αποσφράγιση

του

(υπό)φακέλου

«∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής-Τεχνική

Προσφορά» τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών, δηλαδή την Παρασκευή 22/11/2019 και ώρα 10.00 π.µ.
2.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
3.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» κατά

την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις
λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων
της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο αρ. 16 της Υ.Α 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-7-2017) και στο αρ. 100 του
Ν.4412/2016 για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
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προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η τελευταία να
ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονοµικών προσφορών.
δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη
και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον του αρµοδίου γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονοµικών φορέων.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονοµική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µαζί µε αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων .
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

∆ικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου - ∆ικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ή µικρότερης ποσότητας της
προµήθειας.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10)
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ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά

έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών

που περιγράφονται στην

παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους, κατά τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1
του άρθρου 103 του ν.4412/2016 του παρόντος, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για
την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές
Το παρόν εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν.
4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 µόνο βάσει τιµής, τηρουµένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)

δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
Σελίδα 39

19PROC005768751 2019-10-29
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4
έως 2.2.7
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση
και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4-2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόµενα ανωτέρω τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας &
Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση
µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα
έγγραφα της σύµβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο του σχετικού
πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
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δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο
πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 στην περίπτωση της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από
την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
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γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. Ειδικά για
την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµό 56902/215 Υ.Α.(ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017).
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από
άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η
σύναψη της σύµβασης εάν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι
υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366
του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
περίπτωση α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην
περίπτωση β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
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Η Αρχή επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την προσφυγή και δεν µπορεί να
ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήµατα που αφορούν τη διενέργεια της
διαδικασίας.
Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόµενης πράξης, αυτή υποβάλλεται
έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθηµερόν στον
προσφεύγοντα µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό µε οποιοδήποτε
πρόσφορο µέσο. Υποµνήµατα επί των απόψεων και της συµπληρωµατικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ έως πέντε (5) ηµέρες πριν από
τη συζήτηση της προσφυγής
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά .
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας
της συναφθείσας σύµβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν.
4412/2016.

3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία
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ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη
της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει
την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
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4.

4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο
της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα V της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει, ενώ είναι ισχύος τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της
Σύµβασης.

4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της
Ένωσης,

το

εθνικό

δίκαιο,

συλλογικές

συµβάσεις

ή

διεθνείς

διατάξεις

περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του
Προσαρτήµατος Α΄ του 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες
πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά
την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της
παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου
να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
131 του ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης του αρµόδιου οργάνου και Απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής.
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4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε
απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

5.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή των προµηθευτών θα πραγµατοποιείται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος
πληρωµής µετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής,
εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη του τιµολογίου.
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής.
Οι πληρωµές θα πραγµατοποιούνται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4 , άρθρου 200 ν.4412/16)
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
1.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.
4412/2016.
2. Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του φορέα.
3. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
5. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί
τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
5.1.2. Στην αµοιβή του αναδόχου, περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων (έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρθρο 350, παρ.3 του Ν.4412/2016)
γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, επί της της αξίας του τιµολογίου της σύµβασης, µετά την
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αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε το άρθρο 3
του Ν. 3580/2007.
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.

Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε

πληρωµή από την Αναθέτουσα Αρχή, στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών (παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην
επ ́αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις (Ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει).
(Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων η αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόµιµες
κείµενες διατάξεις).
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
5.1.3. Όλα τα τιµήµατα της παρούσας σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος χωρίς ΦΠΑ),
παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συµβατική
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προµήθειας.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά
µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύµβασης
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
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Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της
ένωσης.
5.3

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών ειδών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρµογή των
συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα
που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4

∆ικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση
της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
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6.

6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χρόνος - τόπος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης πραγµατοποιείται µε ευθύνη και
µέριµνα του Προµηθευτή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
∆/ξης.
6.1.2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.
6.1.3. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 1 ηµέρα νωρίτερα εφόσον πρόκειται για παράδοση πέραν των 24
ωρών, διαφορετικά 2 ώρες νωρίτερα εφόσον η παράδοση πραγµατοποιείται κατά την ίδια ηµέρα της
παραγγελίας

6.2
6.2.1.

Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών
Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της προµήθειας των καυσίµων είναι

το Γραφείο ∆ιαχείρισης της Κεντρικής Αποθήκης της 3ης ΥΠΕ και οι υπεύθυνοι λειτουργίας κάθε
Κέντρου Υγείας σε συνεργασία µε τις κατά τόπου Επιτροπές Παραλαβών. H παραλαβή των ειδών
γίνεται από τις κατά τόπου σχετικές επιτροπές παραλαβής.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον
ανάδοχο.
6.2.2. Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και εγγραφής του στα
Σελίδα 51

19PROC005768751 2019-10-29
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο
από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3

∆είγµατα- δειγµατοληψία και εργαστηριακές εξετάσεις

Οι επιτροπές παραλαβής του κάθε Κέντρου Υγείας έχουν το δικαίωµα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο
και να ζητούν χηµικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και της καταλληλότητας του προς
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
Ειδικότερα αν το υπό προµήθεια πετρέλαιο θέρµανσης πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από
τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού
Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ), όπως αναφέρονται παρακάτω καθώς και τα αναφερόµενα στο
Παράρτηµα ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές:
Το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται
στην αριθµ.467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Προδιαγραφές και µέθοδοι
ελέγχου πετρελαίου θέρµανσης», όπως αυτή ισχύει σήµερα.

6.4

Απόρριψη συµβατικών ειδών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας του
είδους, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του µε άλλο, που να είναι σύµφωνο µε τους όρους
της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το είδος ή τα µέρη αυτού που απορρίφθηκαν µέσα στην
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
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6.5

Αναπροσαρµογή τιµής

Αναπροσαρµογή του ποσοστού έκπτωσης επί της τιµής προµήθειας των ειδών δεν επιτρέπεται.

Ο ∆ιοικητής της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας

∆ρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού- Ειδικές Απαιτήσεις αντικειµένου της Σύµβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- Σχέδιο Σύµβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού - Ειδικές Απαιτήσεις Αντικειµένου της Σύµβασης

Η προς προµήθεια του είδους κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων
συµβάσεων (CPV) «πετρέλαιο θέρµανσης CPV 09135100-5», εκτιµώµενης αξίας 122.996,45 € πλέον
ΦΠΑ 24%.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 152.515,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 122.996,45 € ΦΠΑ : 29.519,5 €), σε βάρος του ΚΑΕ 1611 του
Προϋπολογισµού ετών 2019-2020 των Κέντρων Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε εννέα (9) µήνες, συν τρείς (3) µήνες παράτασης για την
απορρόφηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι ζητούµενες ποσότητες και η εκτιµώµενης αξία της
δαπάνης ανά Φορέα Υγείας. Στους Φορείς Υγείας που περιλαµβάνουν και τα Περιφερειακά Ιατρεία
που υπάγονται σε αυτούς, ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει τις ποσότητες που θα του
ζητηθούν στα Περιφερειακά Ιατρεία που θα του υποδειχθούν από το αρµόδια Κέντρο Υγείας.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η οποία θα δοθεί ως µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί
της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης έκαστου είδους (πετρέλαιο θέρµανσης)
του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
στις Περιφερειακές Ενότητες της Μακεδονίας ( Πέλλας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας)
κατά την ηµέρα παράδοσης αυτών στις κατά τόπου Μονάδες της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
Οι αναγραφόµενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίµηση των αναγκών
της Αναθέτουσας Αρχής, µε βάση την κατανάλωση κατά τα προηγούµενα έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή
δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισµό της προµήθειας,
εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές θα διαµορφωθούν στη διάρκεια της
σύµβασης. Ως τιµή µονάδας χρησιµοποιήθηκε η µέση τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών ανά νοµό του
Καθηµερινού ∆ελτίου Επισκόπησης Τιµών Καυσίµων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Καταναλωτή της 17ης Οκτωβρίου 2019 (Αρ.Πρωτ.105803/18.10.2019)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3Ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
A/A

ΦΟΡΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΤΙΜΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

∆ΑΠΑΝΗ

∆ΑΠΑΝΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΑ

17/10/2019

11.000

9.208,06 €

11,418,00 €

1,038

27.000

22.601,61 €

28.026,00 €

1,038

Κ.Υ ΣΚΥ∆ΡΑΣ & Π.Ι

16.000

13.393,55 €

16.608,00 €

1,038

4

Κ.Υ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

17.600

14.434,84 €

17.899,20 €

1,017

5

Κ.Υ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ & Π.Ι

16.000

13.122,58 €

16.272,00 €

1,017

6

Κ.Υ ΑΙΓΙΝΙΙΟΥ & Π.Ι

7.500

6.151,21 €

7.627,50 €

1,017

1.200

1.013,23 €

1.256,40 €

1,047

21.500

18.708,47 €

23.198,50 €

1,079

14.000

11.967,74 €

14.840,00 €

1,06

14.500

12.395,16 €

15.370,00 €

1,06

146.300

122.996,45 €

152.515,60 €

1

Κ.Υ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

2

Κ.Υ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ & Π.Ι

3

Π.Ι

ΑΙΑΝΗΣ

7

ΚΟΖΑΝΗΣ

8

Κ.Υ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ & Π.Ι

ΠΕΛΛΑΣ

Κ.Υ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κ.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9

& Π.Ι

10

Κ.Υ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ & Π.Ι

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προαναφερόµενα καύσιµα της παρούσας ∆ιακήρυξης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
Τεχνικές Προδιαγραφές:

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Όπως των κρατικών διυλιστηρίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα προς προµήθεια καύσιµα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα
και προσµίξεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών και τις σχετικές Αγορανοµικές
διατάξεις. Ειδικότερα:
1. Πετρέλαιο θέρµανσης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε αρ. 467/2002/03
(ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-03) και 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β΄/5-9-2003): Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου
του πετρελαίου θέρµανσης, όπως : ∆είκτης κετανίου ελαχ. 40, το πετρέλαιο θέρµανσης έχει χρώµα
κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο, η ένταση
του χρωµατισµού κυµαίνεται από ASTM No3 ως ASTM No5. Το καύσιµο πρέπει να είναι απαλλαγµένο
από άλλες προσµείξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ).

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Ο προµηθευτής οφείλει να τηρεί τους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β'/2017).
2. Η µεταφορά των καυσίµων στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία θα γίνεται µε
µεταφορικά µέσα του προµηθευτή σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης.
3. Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία τις
απαιτούµενες ποσότητες εντός εβδοµήντα δύο (72) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του µε
τηλεοµοιοτυπία (εκτός εξαιρετικής περίπτωσης ακραίων καιρικών συνθηκών). Ο προµηθευτής
υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον 1 ηµέρα νωρίτερα εφόσον πρόκειται για παράδοση πέραν των 24 ωρών, διαφορετικά 2
ώρες νωρίτερα εφόσον η παράδοση πραγµατοποιείται κατά την ίδια ηµέρα της παραγγελίας. Σε
περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγµένα στην αγορά, ο προµηθευτής
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οφείλει να ενηµερώσει µέχρι τις 10.00 π.µ. της επόµενης της παραγγελίας ηµέρα, τη Μονάδα ώστε να
µη φέρει ευθύνη από τη µη προσκόµισή του. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής καθυστερεί να
προσκοµίσει τα είδη ή παραλείπει ορισµένα από αυτά ή τα προσκοµίζει σε µικρότερη ποσότητα από
τα παραγγελθέντα τότε η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας έχει το δικαίωµα να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχά τους
απ’ ευθείας από το ελεύθερο εµπόριο σε βάρος του προµηθευτή.
4. Ο προµηθευτής οφείλει να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίµων για να είναι σε
θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων.
5. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις δεξαµενές των Κέντρων Υγείας και των
Περιφερειακών Ιατρείων ενώπιον τριµελούς επιτροπής που θα οριστεί από τον ∆ιοικητή της 3ης Υ.Πε.
6. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των καυσίµων παρουσία του προµηθευτή διενεργείται ποσοτικός
και ποιοτικός έλεγχος µε τρόπο που θα επιλεγεί από την εκάστοτε επιτροπή παραλαβής. Η τριµελής
επιτροπή παραλαβής θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει επιτόπια λήψη δείγµατος για αποστολή και
έλεγχο ποιότητας στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. Το δείγµα θα λαµβάνεται παρουσία του
προµηθευτή σε ειδικό δοχείο δειγµατοληψίας, διαθέσιµο από τον προµηθευτή σε κάθε παράδοση,
στο οποίο επί τόπου θα διοχετευθεί δείγµα του καυσίµου και η σφράγιση του θα γίνεται µε ειδική
µολυβδοσφραγίδα καυσίµου, ενώ θα αναγράφεται σε αυτό η ηµεροµηνία παραλαβής, η ποσότητα
και ο προµηθευτής. Το σχετικό θα υπογράφεται από τον προµηθευτή και την τριµελή επιτροπή. Η
σχετική διαδικασία θα βαρύνει τον προµηθευτή.
7. Κατά την παραλαβή των καυσίµων ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, εφόσον του ζητηθεί, να
επιδείξει στην επιτροπή παραλαβής τα επικαιροποιηµένα έγγραφα ογκοµέτρησης δεξαµενής του
βυτιοφόρου µε το οποίο θα µεταφέρει το καύσιµο που θα παραδοθεί καθώς και τα νοµιµοποιητικά
έγγραφα του οχήµατος µεταφοράς. Το βυτιοφόρο του χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιηµένο σύστηµα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των
καυσίµων
8. Η παράδοση - παραλαβή του καυσίµου γενικά θα στηρίζεται στην αγορανοµική διάταξη 7/2009
(ΦΕΚ1388/Β'13-7-09 που ισχύει από 13-7-09) κατά περίπτωση και σύµφωνα µε την κρίση της
επιτροπής παραλαβής.
9. Η ποιότητα των καυσίµων θα είναι η ίδια µε των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να πληρούν
απόλυτα τις Αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών
σχετικών Αγορανοµικών ∆ιατάξεων κατά περίπτωση
10. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα έχει χρώµα κόκκινο όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του
Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου και θα παραδίδεται στις δεξαµενές των Κέντρων Υγείας, των
Περιφερειακών Ιατρείων της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, ενώπιον της -κατά τόπους- τριµελούς επιτροπής
παραλαβής.
11. Η µεταφορά και παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης σε κάθε Μονάδα πρέπει να γίνεται µε
όχηµα κατάλληλης ολικής µεταφορικής ικανότητας, ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψιν η θέση και της
δυνατότητα πρόσβασης στο καυστήρα και τη δεξαµενή αποθήκευσής του καυσίµου της.
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ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιασµό θα πρέπει να αποτελούν νόµιµα
φορολογικά στοιχεία.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αµέσως µετά την παράδοση του καυσίµου θα παραδίδεται ∆ελτίο Αποστολής/τιµολόγιο, επί του
οποίου κατά τη λήξη της παράδοσης θα πρέπει να τυπώνεται από τον µετρητή του βυτιοφόρου η
παραδοτέα ποσότητα καυσίµου. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων του
να

επισυνάπτει,

το

δελτίο

αποστολής

και

τα

ηµερήσια

δελτία

πιστοποίησης

τιµών

του

Παρατηρητηρίου Τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον συγκεκριµένο
τόπο παράδοσης, κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους.
Επί του δελτίου Αποστολής/τιµολογίου εκτός των άλλων, θα περιλαµβάνονται τα εξής στοιχεία:
Α. ηµεροµηνία συναλλαγής
Β. µονάδα µέτρησης
Γ. είδος του καυσίµου
∆. ποσότητα του καυσίµου
Ε. τιµή µονάδος
Στ. τελικό καθαρό ποσό του παραστατικού
Ζ. Φ.Π.Α.
Η. ονοµατεπώνυµο οδηγού οχήµατος
Θ. υπογραφή οδηγού

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση ο προµηθευτής εκδίδει µόνο ∆ελτίο Αποστολής και εκ των
υστέρων το σχετικό τιµολόγιο, τότε θα παραλείπονται τα στοιχεία µε αρ. στ και ζ. Στο τιµολόγιο θα
πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα σχετικά ∆ελτία Αποστολής βάσει των οποίων έχει εκδοθεί.

Η 3η Υ.Πε. διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει για έλεγχο σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή δείγµατα στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η συµµόρφωση µε τις
απαιτούµενες κατά το νόµο τεχνικές προδιαγραφές. Τα τυχόν έξοδα της δειγµατοληψίας, αποστολής
δείγµατος και αναλύσεων του Γ.Χ.Κ. θα βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Οι συµµετέχοντες στην τεχνική προσφορά επί ποινή απόρριψης θα καταθέσουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

Α) Τις απαιτούµενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3054/2002.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει στην τεχνική προσφορά του, την επιχειρηµατική
µονάδα (διυλιστήριο) από την οποία θα προµηθεύεται τα προσφερόµενα καύσιµα, καθώς και τον
τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Β) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
νόµιµου εκπροσώπου του διυλιστηρίου, κατόχου απαιτούµενης άδειας εµπορίας καυσίµων, προς
την 3η Υ.Πε. ότι έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω
δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για
την κατασκευή του τελικού προϊόντος (καυσίµου) έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους
διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4412/2016, η οποία ισχύει
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Απαγορεύεται η αλλαγή του διυλιστηρίου στο οποίο δηλώθηκε ότι θα προµηθεύεται το προϊόν και µε
βάση το οποίο έγινε η κατακύρωση, έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και
µετά τη σύναψη της σύµβασης.
Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνον σε
περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος διυλιστηρίου για οποιονδήποτε
λόγο, ενώ µετά τη σύναψη της σύµβασης η αλλαγή αυτή µπορεί να εγκριθεί µετά από αιτιολογηµένο
αίτηµα

του

προµηθευτή.

Στις

ανωτέρω

περιπτώσεις

απαιτείται

απόφαση

του

αρµοδίου

αποφασίζοντος οργάνου, µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής του διαγωνισµού.
Υπεύθυνη δήλωση απαιτείται και στην περίπτωση αλλαγής του διυλιστηρίου. Προµήθεια καυσίµου
από άλλο διυλιστήριο από αυτό που δηλώθηκε και χωρίς προηγούµενη έγκριση της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισµό του προµηθευτή ή την κήρυξη αυτού
έκπτωτου από τη σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις.

Γ) Επικυρωµένο Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας των βυτιοφόρων. Οι προµηθευτές θα πρέπει
να διαθέτουν δικό τους βυτιοφόρο για τη µεταφορά του πετρελαίου θέρµανσης ή να εκµισθώνουν
∆Χ βυτιοφόρο. ∆ιαφορετικά µπορούν να πωλούν πετρέλαιο θέρµανσης, µόνο αν προέρχεται από
δεξαµενή του πρατηρίου τους.

∆) Επικυρωµένο Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συµβολαίων των βυτιοφόρων.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά Γ) και ∆) θα είναι ταξινοµηµένα κατά όχηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του
αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει σύµφωνα µε την µε αρ. 158/2016 (ΦΕΚ
3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων στο οποίο θα
πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς του:
•

δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι
οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,

•

πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε την παρ.1α)
και 2 του άρθρου 75.

Πιο συγκεκριµένα απαιτείται η συµπλήρωση των κάτωθι µερών:
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Γ: Τεχνική ικανότητα
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Τονίζεται ότι κατά την υποβολή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι
δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
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νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
To Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ηλεκτρονικά διαθέσιµο στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, σε µορφή PDF µε όνοµα
αρχείου «ΤΕΥ∆.pdf» και σε µορφή XML µε όνοµα αρχείου «teyd-request.xml».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

Επισηµαίνεται ότι τα οικονοµικά στοιχεία (προσφερόµενες τιµές, ανάλυση τιµών, οικονοµικά στοιχεία
κ.λ.π) οι προµηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου
της οικονοµικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, στον φάκελο της οικονοµικής του προσφοράς να συµπληρώσει και
αναρτήσει το παρακάτω «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό στο
οποίο θα αποτυπώνεται αναλυτικά η οικονοµική του προσφορά ανά είδος. Οι τιµές στο αρχείο θα
πρέπει να συµφωνούν απόλυτα µε τις τιµές στην υποβληθείσα στο σύστηµα οικονοµική προσφορά,
ενώ το αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί σύµφωνα µε την υφιστάµενη µορφοποίηση του.
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Της

επιχείρησης

……………………………………………,

µε

έδρα

………………................,

οδός

…………………....................., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………………….... για τις
ανάγκες του φορέα Υγείας …………………………………………. της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Α/
Α

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Συνολικές

Τιµή

Ποσότητες

Προσφοράς

∆απάνη

(στο

Χωρίς

σύστηµα)

ΦΠΑ

(*)ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1

Πετρέλαιο
Θέρµανσης
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

……………………………………………
(Τόπος και ηµεροµηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου προµηθευτή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας……………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ
ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ...........................

Κατάστηµα

…………………….

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. fax)

ΓΙΑ ΠΟΣΟ....................... ΕΥΡΩ
Ηµεροµηνία έκδοσης……………

Προς
3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)
Αριστοτέλους 16
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54623

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…µε Α.Φ.Μ.
……………………. και ∆/νση ………………………………………………………. για τη συµµετοχή της στο
διενεργούµενο

διαγωνισµό

της

………………………………………

για

την

προµήθεια

………………………………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ……./…………….. ∆/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη
της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας……………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ
ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ...........................

Κατάστηµα

…………………….

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. fax)

ΓΙΑ ΠΟΣΟ....................... ΕΥΡΩ
Ηµεροµηνία έκδοσης……………

Προς
3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)
Αριστοτέλους 16
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54623
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
υποχρέωση µας, υπέρ της εταιρείας ………………………………………………………… µε
……………………

∆/νση

……………………………………………………………………

για

την

Α.Φ.Μ.
καλή

εκτέλεση από αυτήν των όρων τη µε αριθµό ………………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για
την ανάθεση ……………………………… (αρ. διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του
…………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
…………..… ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την ……………….. ή την
επιστροφή της σ΄ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

Σελίδα 64

19PROC005768751 2019-10-29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. …………..
Προµήθειας Πετρελαίου Θέρµανσης για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γιαννιτσών, Αριδαίας,
Σκύδρας, Κατερίνης, Λιτοχώρου, Αιγινίου, ∆εσκάτης, Φλώρινας, Αµυνταίου (µε τα Περιφερειακά τους
Ιατρεία) και του Περιφερειακού Ιατρείου Αιανής Κοζάνης αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

Στην Θεσσαλονίκη σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:
Αφενός
H 3η Υγειονοµική Περιφέρεια (Μακεδονίας) που εδρεύει στην Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, και
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Μπογιατζίδη Παναγιώτη, και η
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. , έχει αριθµό
φορολογικού µητρώου ................., υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο
…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «Προµηθευτής»,

Λαµβάνοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιηµένος ισχύει.
Β) Την υπ’ αριθ. 26/2019 διακήρυξη.
Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου.
∆) Την υπ΄αριθµ. 45442/29.10.2019 (Α∆Α: 626ΤΟΡΕΠ-53Ζ) Απόφαση δέσµευσης πίστωσης
Ε) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του αρµόδιου οργάνου
διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε την οποία ο δεύτερος των συµβαλλοµένων
ανακηρύχθηκε Προµηθευτής, για τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύµβασης,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί η Προµήθεια Υγρών Καυσίµων (Πετρέλαιο
Θέρµανσης) στο φορέα …………………………………………………………, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας όπως αυτά περιγράφονται στους όρους και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αριθµ.
26/2019 ∆ιακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων ∆ιαγωνισµού, συνολικής
κατακυρωθείσας δαπάνης ……………………..€, η οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως:
Ποσοστό
(%)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

M.M.

Ποσότητα

επί

Έκπτωσης
της

νόµιµα

διαµορφούµενης
µέσης τιµής λιανικής
πώλησης

έκαστου

είδους
Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις
1

ανάγκες του
……………………………………………….,

Λίτρα

αρµοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας.
Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις
2

ανάγκες του
……………………………………………….,

Λίτρα

αρµοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας.

Αναλυτική κατάσταση ανά µονάδα παρουσιάζεται στο Παράρτηµα της παρούσης.
Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαµβάνονται στις ανωτέρω τιµές.

ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Σύµβαση θα έχει διάρκεια εννέα (9) µηνών, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την ηµέρα
ανάρτησης της στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση µη απορρόφησης του συνόλου των ποσοτήτων µέσα
στο χρονικό διάστηµα των εννέα (9) µηνών, δύναται να δοθεί παράταση τριών µηνών, µε µονοµερές
δικαίωµα της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, αποκλειστικά και µόνο ως προς την απορρόφηση του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
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Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης πραγµατοποιείται µε ευθύνη και
µέριµνα του Προµηθευτή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 26/2019
διακήρυξης, ήτοι εντός εβδοµήντα δύο (72) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του µε
τηλεοµοιοτυπία (εκτός εξαιρετικής περίπτωσης ακραίων καιρικών συνθηκών). Ο προµηθευτής
υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον 1 ηµέρα νωρίτερα εφόσον πρόκειται για παράδοση πέραν των 24 ωρών, διαφορετικά 2
ώρες νωρίτερα εφόσον η παράδοση πραγµατοποιείται κατά την ίδια ηµέρα της παραγγελίας.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Η παράδοση του Πετρελαίου Θέρµανσης θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της µε αρ. 26/2019 ∆/ξης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της προµήθειας των καυσίµων είναι η
Κεντρική Αποθήκη της 3ης ΥΠΕ και οι υπεύθυνοι λειτουργίας κάθε Κέντρου Υγείας σε συνεργασία µε
τις κατά τόπου Επιτροπές Παραλαβών. H παραλαβή των ειδών γίνεται από τις κατά τόπου σχετικές
επιτροπές παραλαβής.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον
ανάδοχο.
Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε
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απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο
από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΕΙΓΜΑΤΑ- ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι επιτροπές παραλαβής του κάθε Κέντρου Υγείας έχουν το δικαίωµα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο
και να ζητούν χηµικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και της καταλληλότητας του προς
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
Ειδικότερα αν το υπό προµήθεια πετρέλαιο θέρµανσης πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από
τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού
Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ), όπως αναφέρονται παρακάτω καθώς και τα αναφερόµενα στο
Παράρτηµα ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές:
Το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται
στην αριθµ.467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Προδιαγραφές και µέθοδοι
ελέγχου πετρελαίου θέρµανσης», όπως αυτή ισχύει σήµερα.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας του είδους, µε
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή του µε άλλο, που να είναι σύµφωνο µε τους όρους της σύµβασης,
µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το είδος ή τα µέρη αυτού που απορρίφθηκαν µέσα στην
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή των προµηθευτών θα πραγµατοποιείται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος πληρωµής
µετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής, εντός
προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη του τιµολογίου.
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H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής.
Οι πληρωµές θα πραγµατοποιούνται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4 , άρθρου 200 ν.4412/16)
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
1.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.
4412/2016.
2. Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του φορέα.
3. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
5. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί
τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
Στην αµοιβή του αναδόχου, περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων (έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επίτης αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρθρο 350, παρ.3 του Ν.4412/2016)
γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, επίτης της αξίας του τιµολογίου της σύµβασης, µετά την
αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε το άρθρο 3
του Ν. 3580/2007.
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.

Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε

πληρωµή από την Αναθέτουσα Αρχή, στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών ( παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην
επ ́αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου.
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις (Ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει).
(Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων η αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόµιµες
κείµενες διατάξεις).
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
Όλα τα τιµήµατα της παρούσας σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραµένουν
σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συµβατική ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ #
…………………..# αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος µέχρι …………………….. .
Επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου
της σύµβασης (Ν.4412/16 άρθρο 72).
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προµηθευτής, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύµβασης
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
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Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της
ένωσης.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προµηθευτής θα βαρύνεται και για
κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει στις Μονάδες Υγείας από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της
σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ. 26/ 2019
∆ιακήρυξης.
Άρθρο 10
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 11
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης του αρµόδιου οργάνου και Απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 12
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των άρθρων 9 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 3 (Χρόνος παράδοσης), 6
(Απόρριψη συµβατικών ειδών – αντικατάσταση) της παρούσας, καθώς και κατ’ εφαρµογή των
συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει
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τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο,
ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο
αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
∆ικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση, επιλύεται µε την
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία αυτή εκτελείται,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την
άσκηση

της

προσφυγής

στο

∆ιοικητικό

Εφετείο

προηγείται

υποχρεωτικά

η

τήρηση

της

προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προµηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα σύµβαση.
Πέραν των συνεπειών/κυρώσεων του Ν. 4412/2016, για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της
προµήθειας από τον προµηθευτή, ή για τυχόν απόρριψης όλης ή µέρους της/των παραγγελίας/ων,
η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας διατηρεί επιπλέον το δικαίωµα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω
θετικής και αποθετικής ζηµίας.
Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα συµβατικά είδη στα Κέντρα Υγείας
αρµοδιότητας 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά έγγραφα
της σύµβασης, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο προµηθευτής εγγυάται ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του
Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016.
Ο προµηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή
απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και την σχετική νοµοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον αυτός προς αποκατάστασή
της.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε
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την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά µε την προµήθεια.
Εφόσον ο προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 14
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της σύµβασης, στο µέτρο που
δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισµού και η
κατακυρωτική απόφαση και β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά του προµηθευτή.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 26/2019
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση
άλλων δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια αντίγραφα, τα οποία,
αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή
έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Προµηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ 3η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

∆ρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

(Υπογραφή)
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